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Apresentação

A história do Serviço de Geriatria do Hospital do Servidor Público Estadual 
(HSPE) confunde-se com a da Sociedade Brasileira de Geriatria e Geronto-
logia – Seção São Paulo. Foi em suas dependências, mais precisamente no 

anfiteatro da Clínica Médica, onde foi realizada a reunião de constituição da SBGG-
SP, então chamada de Secção Estadual de São Paulo da Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia, no dia 19 de fevereiro de 1975. Participaram dessa reunião 
de constituição os Drs. Reinaldo Chiaverini, Ney Geraldo Ribeiro Perracini e Mario 
Mosca Filho, então médicos do setor de Clínica Médica.

Inicialmente, a Geriatria do HSPE era um departamento vinculado ao Serviço 
de Clínica Médica e constituía-se de leitos e salas de ambulatório vinculada àquele 
serviço. Até que o então governador Luiz Antônio Fleury Filho, no dia 14 de outu-
bro de 1992 por meio do Decreto n. 35.841, criou o Serviço de Geriatria e Crônicos, 
sendo nomeado para sua direção o Dr. Ney Geraldo Ribeiro Perracini. No início, 
ainda não contávamos com uma enfermaria própria. Ficávamos inseridos dentro da 
enfermaria do Serviço de Ortopedia e contávamos com oito leitos, quatro masculi-
nos e quatro femininos. Nosso atendimento ambulatorial era no 4º andar do prédio 
dos ambulatórios, onde contávamos com somente quatro salas.

Depois de uma grande reforma no HSPE, nosso Serviço de Geriatria ganhou 
uma enfermaria só para ela. Eram 34 leitos exclusivos para o atendimento de nossos 
pacientes. Nosso ambulatório também cresceu, e fomos a um setor no prédio dos 
ambulatórios, onde tínhamos à nossa disposição cinco salas. Atualmente, nossa en-
fermaria conta com 25 leitos e nosso setor ambulatorial aumentou para nove salas. 
Tivemos uma redução do número de leitos em decorrência de uma nova reforma 
do nosso hospital, que tem por objetivo adequar suas dependências físicas ao nosso 
principal usuário, o idoso.
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Em termos de profissionais atuando no Serviço, desde o início contamos com 
uma equipe interdisciplinar, tão cara ao seu atendimento, formada por médicos, 
enfermeiras, psicólogos, serviço social, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 
nutricionistas e fonoaudiólogas. Por vezes, chegamos a ter farmacêuticos e odontó-
logos na equipe. O número de médicos vem aumentando ao longo desses anos: ini-
cialmente éramos em oito, e atualmente contamos com 20 profissionais para prestar 
atendimento ambulatorial e de enfermaria.

Paralelamente, não esqueçamos que nosso Serviço, além de todo papel assis-
tencial prestado ao servidor público estadual e a seus dependentes, tem sua função 
também ligada ao ensino e à pesquisa, formando profissionais das mais diferentes 
áreas que vão exercer sua especialização em praticamente todo o Brasil. A formação 
de profissionais especializados em Geriatria e Gerontologia data dos primórdios da 
criação do Serviço, oficialmente em 1992, por meio do curso de especialização em 
Geriatria, exclusivamente para médicos, e do curso de aprimoramento profissional 
para as demais profissões relacionadas à saúde. A partir de 1998, reconhecido pelo 
Ministério de Educação e Cultura, foi criada a residência médica em Geriatria. Ini-
cialmente com uma vaga para o interessado na especialização em Geriatria, atual-
mente conta com seis vagas para o primeiro ano da especialização.

E por que tudo isso?
Porque o Brasil não é mais um país de jovens, e em muito pouco tempo se 

tornará um país de idosos. 
Estamos preparados para essa transformação? 
Não. Nosso sistema de saúde, a formação de nossos profissionais, a adequação 

de nossas estruturas têm de ser feitos de forma muito rápida e intensa, para que 
possamos atender essa nossa população de uma forma minimamente adequada.

Qual a importância do Hospital do Servidor Público nesse processo?
Como já dissemos, nosso hospital é pioneiro em Geriatria e Gerontologia. E 

isso ocorre por um motivo muito particular: temos uma demanda excessivamente 
elevada no atendimento dessa população. Do total dos quase 900 leitos hospitalares, 
60% dos pacientes internados têm mais de 65 anos. São procedimentos invasivos 
como cirurgias, arteriografias, exames complexos como tomografias, ressonâncias, 
videolaparoscopias, entre outros, que são realizados diariamente em nossa institui-
ção em pacientes cada vez mais idosos, não raramente beirando os 80 ou 90 anos.

Daí surgem algumas questões: devemos tratar um idoso de 80 anos da mesma 
forma que um paciente de 60 anos ou menos? Devemos utilizar os mesmos critérios, 
as mesmas diretrizes que aplicamos aos mais jovens? 

Foi a partir dessa discussão que resolvemos escrever este livro. Ele trata dos 
principais problemas que cuidamos nos nossos pacientes a partir do momento em 
que são hospitalizados em nossa enfermaria. Principalmente o delirium, as altera-
ções psicocomportamentais das demências, as quedas, a iatrogenia, a insuficiência 
cardíaca, as pneumonias, as infecções urinárias, a úlcera por pressão. Está tudo aqui. 
A experiência acumulada ao longo de todos esses anos resumida nestas páginas 

com o objetivo de fornecer um norte, uma referência para que possamos atender da 
melhor forma possível nossa população de idosos. Até mesmo quando as terapêu-
ticas curativas já não têm mais o seu papel em relação àqueles doentes portadores 
de doenças avançadas, incuráveis e que desencadeiam o processo de morte. Essa 
situação é extremamente frequente em nossa enfermaria, e é um grande motivo de 
angústia para nossos médicos recém-egressos dos bancos das faculdades, ou para 
nossos alunos da 11ª Etapa do Curso de Medicina, que se deparam pela primeira 
vez com as pessoas morrendo por uma questão absolutamente natural da vida, por 
ser a única certeza que temos, depois de perceber que estamos vivos.

Portanto, nosso objetivo foi o de tentar fornecer dicas, esquemas, formas de 
abordar o paciente muito idoso, internado por conta de uma doença aguda, mas 
que se apresenta comprometido na sua saúde física e mental por uma doença em 
fase avançada, irreversível e incurável. 

Esperamos que gostem. Boa leitura.

Mauricio de Miranda Ventura
Leonardo Piovesan Mendonça

Tatiana Vieira do Couto



1 Manifestações Iatrogênicas

Milton luiz gorzoni
raquel Queiroz de araújo

1. introdução

Iatrogenia advém das palavras gregas iatros (médico, local onde os médicos 
guardavam seus instrumentos e medicamentos) e genia (origem). Sua definição 
abrange doenças e manifestações decorrentes de procedimentos relacionados a 

prevenção, investigação e tratamento de pacientes. Atualmente o uso desse termo 
refere-se a atos de profissionais da saúde (não apenas médicos) com atuações sobre 
doentes e/ou doenças. Ideal e corretamente se deveria utilizar a terminologia “doen-
ças ou manifestações iatrogênicas”, em vez de apenas “iatrogenia”. Sua magnitude 
na assistência ao idoso encontra-se refletida nos cinco “Is” (Intelecto, Instabilidade, 
Imobilidade, Incontinência e Iatrogenia), regra mnemônica criada para definir si-
tuações peculiares aos idosos e merecedoras de avaliação regular.

Merecem atenção outras definições, como a de reação adversa ou de efeito 
colateral: “resposta a um medicamento, que é nociva sem intencionalidade, e que 
ocorre em doses normalmente utilizadas no homem para a profilaxia, diagnóstico 
ou tratamento da doença ou, ainda, para a modificação de uma função fisiológica”. 
Igualmente deve-se estar atento às diferenças entre acidente – evento imprevisto e 
casual, sem intenção de dolo – e erro – ato causado por profissional da saúde que 
provoca dano ao paciente e é decorrente de imprudência (como prescrever medica-
mentos desconhecidos ou não embasados cientificamente), imperícia (realizar pro-
cedimentos sem treino prévio, por exemplo) e negligência (como ignorar queixas ou 
não avaliar corretamente o paciente).

Manifestações iatrogênicas ocorrem em maior incidência e intensidade em 
idosos. Há o dobro de risco de ocorrerem doenças iatrogênicas em idades acima 
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dos 65 anos do que entre 16 e 44 anos. Deve-se isso ao fato de que idosos apresen-
tam maior número de doenças, muitas vezes sobrepostas e crônicas, o que motiva 
a constante solicitação de exames complementares e o consumo de vários medica-
mentos simultaneamente (polifarmácia). Observam-se ainda hospitalizações com 
mais frequência e por períodos maiores que de outras idades. Nota-se também di-
ficuldade crescente nos cuidados em geral de pacientes nessa faixa etária, notada-
mente nos portadores de distúrbio de memória. 

2. por que o idoso é mais suscetível a iatrogenias?

Deve-se sempre lembrar que a comunicação entre profissionais da saúde e 
idosos nem sempre é fácil, visto haver múltiplas queixas, sintomas inespecíficos ou 
atribuídos impropriamente à idade e apresentações atípicas de doenças. Isso resulta 
corriqueiramente na indicação de múltiplos medicamentos sintomáticos, protelação 
na investigação diagnóstica ou, em oposto, a realização de exames complementares 
e procedimentos desnecessários.

É de observação corriqueira o encontro de idosos hospitalizados em condições 
de fragilidade e de dependência, necessitando, assim, de procedimentos terapêu-
ticos e/ou de suporte de vida. Isso redunda em riscos como, por exemplo: sondas 
de alimentação (nasogástricas ou nasoenterais) – restrição ao leito, aspirações e in-
fecções; cateteres venosos periféricos – dores, flebites, sangramentos e tromboses; 
cateteres venosos centrais e marca-passos – infecções e lesões em órgãos adjacentes; 
entubações orotraqueais – infecções e paradas cardiorrespiratórias; sondas vesicais 
de demora – bacteremias e obstruções; drenagens pleurais, toracenteses e abdomi-
nocenteses – dores e infecções; hemodiálises – hipotensões e infecções; cirurgias – 
delirium, eventos vasculares isquêmicos, infecções.

Nota-se que a maioria desses procedimentos apresenta o potencial desencade-
ador de infecções hospitalares que aumentaram o custo, o tempo de internação e a 
mortalidade desses pacientes idosos. Gera-se, assim, dois tipos básicos de processos 
iatrogênicos, e seus respectivos subtipos, aos quais todo profissional da área da saú-
de deve estar sempre atento, reconhecendo-os e prevenindo-os, visto que ocorrem 
em várias situações e circunstâncias.

2.1. Iatrogenia de ação

Decorrente da ação de membros da equipe gerontogeriátrica, ou seja, de 
atos como a relação profissional – paciente, diagnósticos, tratamento e prevenção. 
Torna-se importante a diferenciação desse tipo de iatrogenia com circunstâncias 
 designadas como complicações, acidentes e efeitos adversos ou colaterais, situa-
ções que podem ocorrer independentemente da capacitação dos profissionais so-
bre o ato realizado. Exemplo comum na prática clínica é o de pacientes que se 
queixam de distúrbios de memória e correm o risco de rapidamente serem rotula-

dos com o diagnóstico sindrômico de demência senil ou o etiológico de doença de 
 Alzheimer. 

Prevenir eventos iatrogênicos de ação exige alguns passos e cuidados.

2.1.1. Relação profissional – paciente/familiar/cuidador

Mantendo o exemplo anterior, percentuais de até 50,0 a 60,0% dos idosos ava-
liados apresentam queixas sobre memória. A maioria não terá o diagnóstico final 
de demência senil, e sim o de outros fatores desencadeantes, como quadros depres-
sivos e/ou ansiosos, medicamentos, distúrbios metabólicos e doenças sistêmicas. O 
diagnóstico diferencial relaciona-se ao padrão de anamnese e exame físico realiza-
do. Ter tempo hábil para conversar com o paciente e seus acompanhantes é funda-
mental, visto que há potencial gerador de interdições judiciais e institucionalizações 
desnecessárias nesses idosos. Cabe a lembrança de que exames de avaliação cogni-
tiva como o Mini Exame do Estado Mental, o teste do relógio e o da fluência verbal 
são testes de rastreio e não diagnósticos, merecendo cautela em sua avaliação. Re-
visões sequenciais, trimestrais ou semestrais em muitos casos são necessárias para 
definição e confirmação diagnóstica.

2.1.2. Interpretações errôneas

2.1.2.1. informações clínicas

Deve-se sempre atentar a que idosos, pelo temor da hospitalização (depen-
dência, institucionalização, morte), faltam com a verdade, omitem e/ou minimizam 
sintomas e medicamentos em uso. Igual situação ocorre com familiares e cuidado-
res, quando, por exemplo, episódios de quedas não são narrados para a não carac-
terização de abusos e maus-tratos. Observa-se também em quem cuida de idosos 
o desejo da internação em alguns casos – pelo cansaço do cuidar, necessidade de 
viagens ou de festas –, o que provoca a retirada não relatada de medicamentos e/
ou de alimentos e líquidos, desencadeando descompensações que necessitarão de 
cuidados hospitalares.

2.1.2.2. exames complementares

Consequência da dificuldade de comunicação que pode ocorrer entre os pro-
fissionais de saúde e os idosos e/ou quando não há tem tempo hábil para avaliações 
adequadas, a solicitação e realização de exames complementares desnecessários é 
frequente com potencial de complicações, desde flebites secundárias a punções ve-
nosas para coleta de amostras de sangue, à nefrotoxicidade em exames de imagem 
contrastados.

Os riscos inerentes aos exames complementares formam três grupos  dis-
tintos.
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diretos – Acidentes

Exames complementares, particularmente os de caráter invasivo como métodos 
de imagem e endoscopias, apresentam potencial de acidentes desde anafilaxia para o 
contraste utilizado à apneia pelo uso de midazolam como indutor anesté sico.

métodos

Cabe a lembrança de que se define sensibilidade como a proporção de pacientes 
com determinada doença e que apresentam teste positivo para ela e especificidade 
como a proporção de indivíduos saudáveis com teste negativo. Sabe-se que raros são 
os métodos que apresentam 100% de especificidade e de sensibilidade. Isso redunda 
em falsos negativos e positivos que podem influenciar diagnósticos e condutas.

Há consensos e critérios sobre indicações de vários exames complementares 
em idosos. Exemplo clássico encontra-se no Consenso Canadense de Demência Se-
nil, que define como indicações para a realização de tomografia computadorizada 
durante a investigação diagnóstica: idade – preferencialmente em casos com início 
antes dos 60 anos; início e progressão – menos de dois anos e/ou rápida evolução 
nos últimos dois meses; trauma de crânio recente e importante – hematomas subdu-
rais; neoplasias produtoras de metástases no sistema nervoso central – mama, pul-
mão, tireoide; sintomas e sinais atípicos ou novos – neoplasias primárias do sistema 
nervoso central; sangramentos ou anticoagulação – hematomas subdurais; inconti-
nência urinária e/ou marcha atáxica – hidrocefalia de pressão liquórica normal.

Observe-se que esse Consenso otimiza a utilização do tomógrafo para diag-
nósticos passíveis de tratamento e não apenas para o encontro de exame normal, 
visando embasar a suspeita clínica de doença de Alzheimer. Evita, assim, expor 
idosos que apresentam função renal normalmente comprometida à realização de 
método diagnóstico com contraste que não alterará a suspeita clínica e/ou o trata-
mento proposto. 

equipamentos e profissionais

Qualidade dos equipamentos e capacitação profissional de quem os manipula 
são fatores básicos para segurança na indicação e interpretação de resultados e lau-
dos de exames complementares. Exames ultrassonográficos e ecocardiogramas são 
exemplos comuns na prática clínica dessa relação equipamento/examinador.

subavaliações clínicas

Vem também a dificultar a comunicação entre os profissionais de saúde e os 
idosos o fato de haver múltiplas queixas, sintomas inespecíficos ou atribuídos impro-
priamente à idade e apresentações atípicas de doenças. Isso apresenta potencial para 
subavaliações clínicas, em que, por exemplo, portadores de insuficiência car díaca ou 
de doença coronariana não serão diagnosticados pela ausência de dispneia de esfor-

ço ou de precordialgia pela dificuldade de esses pacientes deambularem devido a 
quadros de osteoartrite em joelhos ou a sequelas de acidente vascular cerebral. 

Atrasos diagnósticos

Seguindo o item anterior, atrasos diagnósticos também decorrem de mani-
festações atípicas e/ou considerações de que a queixa é “da idade”. Isso pode ser 
mortal em casos como abdome agudo em idosos, e se estende desde a minimização 
dos sintomas por familiares e/ou cuidadores profissionais a profissionais da saúde 
em atendimentos de emergência em locais com superlotação de pacientes. 

Ansiedade

Pacientes não acostumados com equipamentos e/ou locais de alta tecnologia, 
como, por exemplo, salas de ressonância nuclear magnética ou unidades de trata-
mento intensivo, podem apresentar desde ansiedade pelo exame até delirium pelo 
ambiente estranho e/ou aparentemente hostil a idosos.

custos

Pacientes idosos não necessariamente apresentam seguros ou convênios mé-
dicos que permitam a realização de qualquer tipo de exame complementar ou tra-
tamento. Some-se a isso eventual demora na realização de exames fundamentais 
a diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, colonoscopias e métodos de ima-
gem pelo sistema público, e tem-se quadro de diagnósticos tardios e/ou em estágios 
avançados de doenças, com implicação direta no custo de seu tratamento.

uso abusivo de equipamentos

Comum na prática clínica o encontro de pacientes ou de seus familiares que, 
ao chegar para avaliação, solicitam, sugerem ou impõem a realização de determina-
do exame complementar por que leram em portal na internet ou um amigo tem al-
gum parente que foi diagnosticado corretamente apenas com esse exame. Há mui-
tas situações, basicamente por falta de tempo e/ou insegurança do profissional que 
está atendendo ao idoso, em que opta-se por exames sofisticados e desnecessários 
que não acrescentarão informações relevantes ao caso. Observe-se também o risco 
potencial do exame ao paciente, desde pelo exame em si ao diagnóstico errado por 
má-interpretação dele.

medicamentos

Consagrada como a principal iatrogenia, merece atenção pelos riscos inerentes 
ao uso de múltiplos medicamentos (muitos de uso apenas sintomático) simultanea-
mente em idosos. Isso gera alto potencial de interações medicamentosas e efeitos 
colaterais, e será comentado mais detalhadamente adiante neste capítulo.
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procedimentos e cirurgias

Antes da realização de procedimentos e cirurgias em idosos, cabe sempre a 
pergunta: “haverá benefício ou será apenas um ato acadêmico de exercício diagnós-
tico ou terapêutico?”. Como exemplos da prática clínica: (1) Métodos de imagem 
em pacientes com estágios avançados de demência alterarão a evolução do quadro 
sindrômico, interferirão no plano terapêutico ou apenas provocarão desconforto e 
risco de nefrotoxicidade a esses idosos? (2) Nos mesmos pacientes, sondas e catete-
res apresentam indicação clínica ou propoem-se cuidados paliativos?

O passo inicial na prevenção de iatrogenias nesse tópico situa-se na relação 
risco/benefício do procedimento para o paciente idoso e seus fatores de decisão e/
ou indicação do ato cirúrgico, ou seja: (1) complexidade e tempo cirúrgico – parti-
cularmente as de grande porte e seu potencial de desencadear complicações intra 
e pós-operatórias; (2) premência da cirurgia – risco eminente de morte ou piora 
progressiva do estado geral do paciente; (3) procedimento anestésico – relação com 
capacidade funcional cardiorrespiratória, renal e hepática do idoso; (4) gravidade 
de outras doenças ou comorbidades – definição de prognóstico versus benefício ci-
rúrgico; (5) grau de independência pessoal – indicador de segurança para cirurgia 
em idosos hígidos e/ou com capacidade de autodecisão; (6) suporte social e/ou fa-
miliar – definição de condutas no pós-operatório imediato e tardio.

O segundo passo relaciona-se com as complicações pós-operatórias, como, por 
exemplo: (1) tromboses venosas profundas e embolias de pulmão – passíveis de 
prevenção com anticoagulação adequada e mobilização no leito ou fora dele; (2) 
delirium – avaliando seus fatores desencadeantes e os controlando (ver capítulo 2 
sobre Delirium); (3) úlceras de pressão – mobilização no leito e cuidados com a pele; 
(4) retenção urinária e infecções do trato urinário – cuidados com sondas vesicais e 
retirada o quanto antes possível.

2.2. Iatrogenia de omissão

Decorrente da falta de ação de elementos da equipe assistencial quanto ao 
diagnóstico e/ou ao tratamento adequado. Definem-se normalmente tais circuns-
tâncias como negligência do ou dos profissionais perante as necessidades do pa-
ciente e de seus cuidadores.

Exemplo que deve sempre ser lembrado é o de suspeita de abusos ou maus-
tratos em idosos. 

3. Como prevenir iatrogenias?

Capacitar profissionais a detectar idosos de alto risco iatrogênico e definir con-
dutas para a retirada desses pacientes de situações e locais de risco. 

Retornando ao ambiente hospitalar, cabe aos profissionais vinculados a pa-

cientes idosos: (1) avaliar capacidade física e cognitiva como forma de estratificação 
de risco iatrogênico; (2) estimular a independência pessoal para permitir alta hospi-
talar precoce; (3) definir procedimentos que auxiliem a transição entre enfermaria 
e domicílio, como orientações de enfermagem, reabilitação e de nutrição, durante a 
internação hospitalar; (4) estabelecer critérios de retorno ambulatorial para reduzir 
o índice de avaliações nos serviços de emergência e readmissões hospitalares.

4. iatrogenia medicamentosa

4.1. Alterações próprias do envelhecimento

A idade é uma variável preditora do uso de medicamentos, e seu efeito se 
produz mesmo antes dos 60 anos, pois a chance de usar medicamentos aumenta a 
partir da quarta década de vida5.

O processo de envelhecimento, uma vez marcado por maior ocorrência de do-
enças crônico-degenerativas, é acompanhado por maior uso dos serviços de saúde e 
de medicamentos. A população geriátrica apresenta-se mais vulnerável aos efeitos 
adversos dos medicamentos, em parte em decorrência de mudanças na farmacoci-
nética e farmacodinâmica com o avançar da idade6.

O monitoramento dos processos de absorção, distribuição, biotransformação e 
excreção do fármaco do organismo denomina-se farmacocinética, em que o fármaco 
torna-se disponível para a ação farmacológica. Já o monitoramento do efeito farma-
cológico, após sua administração, chama-se farmacodinâmica, que corresponde ao 
estudo da variação das concentrações do fármaco no local de ação em função do 
tempo, à instalação e magnitude do efeito máximo produzido, duração desse efeito 
e tempo necessário ao seu desaparecimento.

A correlação entre a farmacocinética e a farmacodinâmica permite que o obje-
tivo terapêutico seja alcançado, a partir do estabelecimento de um regime de dose 
adequado. 

Dentre as alterações fisiológicas consideradas normais com o passar dos anos, 
encontram-se: redução da massa muscular e aumento da gordura corporal; redução 
da massa óssea; atrofia da mucosa gástrica e intestinal; alteração do pH gástrico; 
decréscimo funcional do fígado; menor capacidade de controle hídrico7. Esses fa-
tores podem aumentar a incidência de problemas relacionados aos medicamentos 
(PRM), além do fato de os idosos brasileiros constituírem 50% dos pacientes que 
usam dois ou mais remédios. Portanto, o acompanhamento farmacoterapêutico é 
essencial para garantir seu uso racional8.

Fases da farmacocinética com as modificações no paciente idoso:

4.1.1. Absorção

As mudanças fisiológicas incluem diminuição da superfície de absorção, dimi-
nuição do volume sanguíneo esplâncnico, aumento do pH gástrico e alterações da 


