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RESUMO 

O envelhecimento é um processo natural da vida que ocorre de maneira gradativa e 

individual. O crescimento da população idosa se dá a fatores socioeconômicos numa 

população, ou seja, quanto melhor as condições sociais, maior será a população 

idosa. Isso gera o aparecimento de diversas condições patológicas outrora 

impossíveis ou raras de serem estudas. As doenças com maior incidência no idoso, 

segundo a OMS, são: depressão, osteoporose, diabetes, doenças 

neurodegenerativas e câncer. Por conta disso, há a necessidade de profissionais da 

saúde envolvidos na prevenção, diagnóstico e tratamento das mesmas, de modo 

diferenciado e específico para o idoso. Vê-se a necessidade da formação da equipe 

interdisciplinar, que se baseia na medicina integrativa, ou seja, a atuação de 

diferentes profissionais da área da saúde e suas especializações atuando de 

maneira integrada a fim de zelar pela saúde do idoso. Para isso, dispõe-se de 

métodos farmacológicos, não farmacológicos, nutracêuticos, fitoterápicos, 

psicoterapêuticos, dietas, atividades físicas. Curar nem sempre é o objetivo de um 

tratamento. O foco da Saúde é melhorar a qualidade de vida do ser humano, seja 

doente ou não. Quando ignorado este foco, a evolução para algo incurável é 

inevitável.  
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INTRODUÇÃO 

A medicina integrativa vem sendo abordada recentemente, apesar de ter sido 

esquecida durante muito tempo, devido ao conhecimento e exigência do paciente, 

que os tratamentos vão além dos medicamentos e cirurgias. Então há o 

redescobrimento da atuação de métodos tradicionais e menos invasivos, como 

nutrição e fitoterápicos, no tratamento de diversas doenças (RAKEL; WEIL, 2012). 

Os esforços da medicina integrativa são totalmente dedicados à prevenção ao invés 

do tratamento, pois se defende a ideia de que doenças crônicas principalmente 

poderiam ser reduzidas se houvessem mudanças na qualidade de vida. Hoje, 

encontra-se exatamente o contrário, isto é, proporções epidêmicas de doenças 

como câncer, diabetes, depressão (RAKEL; WEIL, 2012). 



Assim como dito anteriormente, o envelhecimento é uma fase da vida com 

consequências atreladas a fisiologia, psicologia e capacidade de adaptação a 

mudanças do meio que vive. Por haver tantos fatores, mostra-se a necessidade de 

profissionais envolvidos na prevenção, diagnóstico e tratamento que atuem 

especificamente no idoso. A especialização e atuação individual deixam de tratar o 

organismo como um todo e passa a tratar somente um órgão ou sistema. A equipe 

interdisciplinar promove a prevenção, diagnóstico e tratamento da maneira mais 

completa possível. 

OBJETIVOS 

Apresentar e reunir as informações num livro relacionados a prevenção, 

diagnósticos e tratamento integrativo de três grupos de condições patológicas com 

alta incidência no envelhecimento. 

METODOLOGIA 

Consiste em formar, primeiramente, a equipe interdisciplinar com a representação de 

estudantes – membro da Liga Interdisciplinar da Saúde no Envelhecimento da 

Universidade São Judas Tadeu – por curso e cada um terá a função 

respectivamente relacionado a área de atuação. Os cursos envolvidos são: farmácia, 

biomedicina, enfermagem, nutrição, psicologia, educação física e fisioterapia. Busca 

em artigos e livros às condições patológicas estudadas: depressão, doenças 

osteomusculares e câncer. Além disso, utilização de bases eletrônicas como: 

PubMed, Scielo e ScienceDirect. 

DESENVOLVIMENTO 

Para realizar este trabalho, através de consultas bibliográficas epidemiológicas das 

condições patológicas de maior incidência no envelhecimento, definiram-se que 

seriam estudas, primeiramente, a depressão, doenças osteomusculares – como 

sarcopenia, osteoporose e osteoartrose – e câncer – pele, mama, próstata e 

colorretal.  

A partir disso, dividiu-se o período de 12 meses – tempo necessário para realizar a 

iniciação científica – em 4 meses para cada grupo patológico. O primeiro seria a 

depressão, posteriormente as doenças osteomusculares e, por fim, câncer. 



A fim de integrar as informações, são realizados encontros mensais da equipe 

interdisciplinar, onde a profª Drª Ana Cristina Lo Prete faz a compilação dos 

resultados das consultas bibliográficas e discussões. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Foi decidido serem abordados na parte de depressão pela equipe assessora os 

seguintes temas: 

Farmácia: tratamento farmacológico, tratamento alternativo e complementar, 

nutracêuticos, principais interações medicamentosas e fases do tratamento e 

adesão ao tratamento. 

Biomedicina: diagnóstico por imagem, bases genéticas da depressão e marcadores 

biológicos nas análises clínicas. 

Nutrição: utilização da dieta na prevenção e tratamento da depressão 

Enfermagem: cuidados específicos com idosos depressivos, riscos de suicídio, 

adesão ao tratamento e métodos paliativos. 

Psicologia: influencias sociais e ambientais na depressão, aspectos individuais do 

paciente depressivo e tratamento com psicoterapia. 

Fisioterapia: comprometimento e recuperação da capacidade motora. 

Educação física: benefícios da atividade física no tratamento da depressão. 
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