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ao público geral
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EDITORIAL

CARO LEITOR, COMO
ENVELHECER BEM ?
COMO USUFRUIR DESTA FASE, QUE PODE SER DESDE A MAIS
ENTEDIANTE ATÉ A MAIS INTERESSANTE, A CEREJA DO BOLO?

Dr. Roberto Schoueri Jr.
CRM 48.201 - Médico Geriatra
Diretor Técnico do Hospital REGER
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A probabilidade de envelhecermos é enorme.
A expectativa de vida se eleva em um ano a
cada década nos países avançados e as áreas
desenvolvidas dos países em desenvolvimento
parecem seguir essa tendência. O mesmo não
se pode dizer de regiões subdesenvolvidas deste
país que foi jocosamente chamado de Belindia,
uma mistura de Bélgica e Índia. Ora, se como
país estamos tentando incorporar mais pessoas
a esse contingente com melhores condições
de vida e se, com isso, teremos mais idosos,
o próximo desafio é fazer essa longevidade
valer a pena. A participação política tem
uma importância enorme nesse processo.
Não é de graça que os idosos ganharam as
academias ao ar livre, as “Casas do Idoso”, os
lugares preferenciais nas filas e nos transportes
etc. As reuniões no Conselho do Idoso ou no
Conselho Municipal da Saúde são abertas à
população, mas quem vai? Você frequenta,
ao menos, a Associação de Bairro que lhe
toca mais de perto? Pois é, nosso país é assim,
paradoxal. Péssimos políticos e uma população
fadada a ficar no terceiro mundo... Que tal
mudar? Que tal ter uma participação política?
Na Grécia antiga, o conceito de “privado” não
era exatamente valorizado: privado significava
ser privado da coisa pública, ou seja, não
exercer plenamente seu papel na sociedade.
Em nossa sociedade individualista, porém, o
privado ganhou um valor extraordinário, um
luxo, uma benesse. É um conceito que merece
reflexão, pois pode levar a um crescimento
pessoal considerável numa fase de vida em
que o crescimento não é mais esperado. Ora,
a vida é uma sucessão de perdas e ninguém
gosta de perder. Menos ainda a Évida,
a última
muito mais viver.
HOSPITAL
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perda. Mas, se cair é inevitável, vamos fazer
como o Buzz Lightyear (do Toy Story) – vamos
cair com classe e, com isso, transformar a queda
num belo voo. Transformar – esse é o segredo.
Para compreendermos o conceito de
transformação, usamos alguns termos:
Negligência – é a aceitação passiva dos fatos.
Obstinação – é a persistência incoerente, lutar
quando a vitória é improvável.
Experiência – é o conhecimento acumulado
por quem já passou por situação semelhante e
se lembra dela.
Sabedoria – é a capacidade de discernir
entre as diversas opções, sabendo relativizar e
fazer a opção que mais beneficie a todos os
envolvidos.
Vem daí que para se conseguir lidar com
tantas perdas e compreendê-las como meras
transformações inexoráveis, ditadas pelo
tempo, temos que ser resilientes, humildes,
batalhadores, sem negligenciar nem se
assustar diante das dificuldades. Virão dores,
incapacidades, limitações, sempre percebidas
como possibilidades de crescimento e
superação até o último dia de nossas vidas.
É enorme a dificuldade de se separar com
clareza o que se deve aceitar e quais os
momentos de batalhar, de maneira que temos
que aceitar que erros vão ocorrer. Todos os
erros são experiências, fontes de conhecimento,
preparação para o futuro. Deus permita que eu
aprenda com meus erros, para não repeti-los
ad eternum. Vamos sair da zona de conforto?
É muito mais viver.
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ATIVIDADES
ABERTAS AO
PÚBLICO
O Hospital REGER tem como prioridade trabalhar para
a integração personalizada do paciente através do
Grupo de Estimulação, criado para gerar a socialização
dos idosos. Além disso, todos os meses o REGER conta
com palestras e workshops para o público em geral,
como o Tardes de Prevenção e o Encontro de Familiares
e Cuidadores de Pacientes com Demência. Conheça
nossa programação completa no site:
www.hospitalreger.com.br/calendario-atividades

É muito mais viver.

É muito mais viver.
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Envelhecimento não é
sinônimo de tristeza
A depressão é uma das principais
doenças que atingem os idosos.
Cerca de 15% dos idosos
apresentam sintomas depressivos,
mas é claro que o simples fato
de envelhecer não leva a pessoa
a deprimir. Para a depressão,
três fatores são cruciais:
genética, eventos estressantes e
psicológicos. Limitações físicas
e fatores clínicos como AVC,
infarto e doenças cardiovasculares
também podem contribuir para
esse quadro. A capacidade de
adaptação é uma das chaves
para a saúde mental, pois quanto
mais uma pessoa se adapta, mais
capaz ela se sente. Já os idosos
É muito mais viver.
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vão perdendo essa capacidade
ao longo da vida, o que também
pode favorecer o surgimento da
depressão. Não existe uma fórmula
para o envelhecimento saudável.
Chegar aos 60 anos com vitalidade
e alegria para cumprir novos
desafios é fruto de como vivemos
nossas vidas e cuidados com a
saúde. Isso não significa que após
os 60 anos não possa mudar seus
hábitos, claro que pode!
Mantenha-se ativo profissional
e socialmente, trabalhe o
autoconhecimento, aprenda
coisas novas, participe de atividades
ao ar livre e se inspire sempre!

A ESTIMULAÇÃO COGNITIVA
NA DOENÇA DE ALZHEIMER
Atividades de estimulação cognitiva
são fundamentais para pacientes
com Doença de Alzheimer, porque
buscam atrasar o processo
demencial.
Com estratégias compensatórias,
as dificuldades dos pacientes
são minimizadas, promovendo
autonomia e capacidade decisória
para o cumprimento de tarefas
cotidianas. Os estímulos são
realizados através de jogos,
desafios mentais, associação de
ideias, treino de funções motoras,
resgate de memórias antigas e
uso de materiais que compensam
dificuldades específicas; um

exemplo é a elaboração de um
calendário para problemas de
orientação temporal. Todas as
atividades proporcionam controle
comportamental relacionado aos
impulsos e reações dos pacientes.
Na fase inicial da Doença de
Alzheimer, o papel do cuidador é lidar
com o impacto, manter-se informado e
decidir quais as melhores alternativas
para um tratamento eficaz que irá
retardar o progresso da demência
no paciente. Busque orientações de
profissionais especializados a cada
etapa da doença para manter a
qualidade no relacionamento com o
paciente com demência.
O Hospital REGER possui profissionais
multidisciplinares especializados em
geriatria que podem auxiliar no apoio
emocional de familiares e tratamentos
eficazes para o idoso com Doença de
Alzheimer. Vale a pena agendar uma
visita, além de participar dos eventos
como Tardes de Prevenção ou dos
Encontros de Familiares e Cuidadores
de Pacientes com Demência.

É muito mais viver.
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Terminalidade: morrer devido
à demência
Nada é permanente. Tudo acaba,
inclusive nossas vidas e a dos
que amamos. Uma festa, um
almoço, depois do cafezinho, só
um papinho e a despedida, ou
seja, estamos acostumados com
términos, eles são inevitáveis.
Ora, por que motivo será que é
tão comum a resistência à morte?
Quando cuidamos de alguém
com demência, procuramos
proporcionar todo o conforto,
mas a medida do conforto que

queremos oferecer ao nosso
parente nem sempre é a mesma
medida da equipe de saúde.
Como compatibilizar essas duas
visões? Se você é cuidador, familiar
ou profissional da saúde, venha
discutir conosco esse tema tão
instigante em um evento voltado
para essas questões, difíceis, mas
extremamente oportunas para
quem vive esta realidade. Será no
dia 09 de outubro – Inscreva-se!

COMPARTILHE SUAS EXPERIÊNCIAS
Encontros de familiares e cuidadores
de pacientes com demência
Em parceria com a Associação
Brasileira de Alzheimer (ABRAz),
o Hospital REGER realiza todos os
meses o Encontro de Familiares
e Cuidadores de Pacientes com
Demência, onde os participantes
compartilham suas experiências,
garantindo suporte profissional e
emocional a todos os envolvidos.
O ambiente harmonioso é um
ponto de destaque nos encontros,
gerando momentos de reflexão para
confortar familiares e cuidadores
e ajudá-los a enfrentar com
mais continência as dificuldades
cotidianas. Os encontros são abertos
ao público, assim como as Tardes de
Prevenção e você pode acessar toda

É muito mais viver.
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a programação de 2017 no site do
Hospital REGER:
www.hospitalreger.com.br/
calendario-atividades
Não perca os próximos encontros!
Eles ocorrem na última 2ª feira de
cada mês das 18h30 às 20h. Os
encontros são gratuitos e as vagas
limitadas. Inscreva-se através do
e-mail admin@hospitalreger.com.br
ou ligue: (12) 3923-3251 |
3942-2009.
Local: Hospital REGER - Viver +, na
Rua Prudente Meireles de Moraes,
670 - Vila Adyana, São José dos
Campos/SP.

TARDES DE PREVENÇÃO
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DE OUTUBRO
SEGUNDA-FEIRA

TEMA:
CUIDADO PALIATIVO E DEMÊNCIA
(EM PARCERIA COM ABRAZ)
14h - A interface entre o cuidado paliativo e o
tratamento da demência - Dra. Flávia Areco
14h40 - Café
15h - Nutrição do paciente com demência Nutricionista Marlene Scheid e Fonoaudióloga
Lilian Guisard

30

TEMA:
AVC

DE OUTUBRO
SEGUNDA-FEIRA

14h - Os quadros clínicos e o manejo - Dr. Mário Silva Jorge
14h45 - Café
15h - As falhas da comunicação e da deglutição Fonoaudióloga Lilian Guisard

31

TEMA:
AVC

DE OUTUBRO
TERÇA-FEIRA

14h - Reabilitação funcional - Terapeuta Ocupacional
Miriam Pereira
14h45 - Café
15h - Reabilitação física - Fisioterapeuta Lúcia Miquelini

ONDE?

Local: Hospital REGER - Viver +, na Rua Prudente Meireles
de Moraes, 670 - Vila Adyana, São José dos Campos/SP.
Os encontros são gratuitos e as vagas limitadas. Inscreva-se
através do e-mail admin@hospitalreger.com.br ou ligue:
(12) 3923-3251 | 3942-2009.
É muito mais viver.
HOSPITAL
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Estimulando o
envelhecimento
saudável
A fase do envelhecimento deve
ser uma experiência positiva,
acompanhada de oportunidades
de saúde, socialização e
segurança. Uma pessoa idosa que
se mantém ativa, garante maior
independência física e psicológica
e, no caso de pacientes com
demência, desacelera o progresso
de muitas doenças e contribui
para um estado emocional
mais estável. Através do Grupo
de Estimulação, desenvolvido
pelo Hospital REGER, é possível
promover a qualidade de vida
aos que estão envelhecendo,
aumentar a expectativa de
uma vida saudável, inclusive
dos pacientes fisicamente
incapacitados. Neste grupo, os
É muito mais viver.
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pacientes têm a oportunidade de
participar de diversas atividades
que lhes devolvem a sensação
de competência, segurança e de
pertencimento, tão importantes
para o ganho de auto-estima,
em um ambiente alegre e
descontraído. As atividades são
variadas – às vezes música,
artesanato, culinária, passeios
ou simples conversas, sempre
contextualizadas, ajudando os
participantes a situarem-se no
tempo. Afinal, levar uma vida leve
e feliz beneficia corpo e mente!
Acesse a página do REGER no
Facebook e acompanhe todas as
novidades! www.facebook.com/

O Idoso
no Brasil

hospitalreger

Atualmente, o Brasil é um
país com mais idosos do
que crianças. De acordo
com uma pesquisa do
IBGE de 2016, até 2055
o número de pessoas com
mais de 60 anos será
maior que o número de
pessoas com até 29 anos.

É muito mais viver.
HOSPITAL
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Mande sua opinião ou sugestões de
pauta para as próximas edições.
Envie uma mensagem para:

revista@hospitalreger.com.br

É muito mais viver.
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