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Introdução
• Um olhar diferenciado sobre o idoso oncológico.

• Qualidade de vida e o Câncer de Próstata na Velhice.

• Práticas Psicogerontológicas no cuidado com o Idoso 

Oncológico.



CASO
• W., 74a, casado, 2 filhos, advogado e administrador, católico, de Belo Horizonte MG.

• Diagnosticado em 1999 com Tu de próstata localmente avançado com acometimento das bordas. 

(Tratamento: Zoladex).

• Falecimento do filho por doença oncológica em 2008.

• Em 2009, com aumento do PSA  Suspeita de Metástase pulmonar  1º sinal de espalhamento 

da doença. (Tratamento: Radioterapia e ficou em observação  até 2010 quando o PSA voltou a 

subir).

• Set/2010, com realização de um PET-CT  constatação de meta óssea. (Retorno do uso de 

Zoladex)  controle da doença.



• 2011, PSA volta a subir  1ª QT (Tratamento: Docetaxel, Abiraterona, Zoladex)  com a QT

a doença ficou controlada até 2014.

• 2014, doença volta a progredir para a coluna  Troca de esquema de Tratamento (Radium 223 –

5 aplicações) quando pararam por conta de osteonecrose mandibular em nov/2014.

• Mai/2015 e Set/2015 – Retorna com QT (Cabazitaxel).

• Out/2015 – Crescimento da doença nos ossos  Nova medicação: Enzalutamida que controlou a 

doença até Mar/2016.

• Mar/2016 a Jun/2016  Doença cresce nos ossos (troca de tratamento e nova QT para 

Ciclofosfamida  vigência de 2 meses para, posteriormente, navelbine em Set/2016).



• Em Nov/2016 – Progresso da doença para pulmão, linfonodos e glândulas adrenais  Dez/2016 inicio da 

Imunoterapia que vigorou até Fev/2017 e reinício da Enzalutamida). Também nesta época, apresentou quadro de 

infiltração medular com quadros de dor e pouco controle esfincteriano.

• Nos últimos tempos, apresentou internações frequentes, perda de funcionalidade e controle 

esfincteriano quando, com a radioterapia, voltou a sentar e a recuperar o controle dos esfíncteres.

• Mar/2017 em Abr/2017– Retorna à um tratamento antigo e QT ambulatorial.

• Em Abr/2017 – Insuficiência medular (com transfusões frequentes).

• Também em abril, em BH, sofre uma queda com hemorragia (intraparencmatosa e subaracnóide)  Mudança da 

personalidade pelo acometimento do lobo frontal – paciente apresenta agressividade e confusão.

• Internado em BH, retorna à São Paulo de UTI aérea (mantendo insuficiência medular, confusão mental e sepse 

de foco urinário).



• Na internação na UTI, fez  reação transfusional grave. Ficou em estado grave no mesmo leito em que seu filho veio a 

falecer em 2008 (implicações emocionais da familia). Neste momento, encontrava-se entubado por insuficiência respiratória. 

Após apresentar melhora da condição respiratória e consequente extubação, decidiu-se por medidas de conforto e pelo não 

prolongamento da vida por medidas artificiais.

• Após extubação, paciente apresentou sangramento pelo canal urinário onde foi realizado a 

administração de plasma e lavagem de controle  Entra em insuficiência renal  Início de 

sedação Paliativa.

• Paciente vai à óbito em mai/2017 acompanhado pela família.

• A Família do paciente se mostrou presente e continente durante todo o processo de adoecimento e tratamento do paciente.

• “Virilidade” (sic) – L.

• L e o paciente se mostravam como os alicerces emocionais da família.

• Vínculo positivo com a equipe de saúde.

• Maneira de lidar com o adoecimento e com o prognóstico/ tratamento –

Investimento total por parte do paciente.



MEDICINA

Quais são as 

principais funções do 

geriatra  na atuação 

com idosos 

oncológicos?



FISIOTERAPIA

Qual é o papel da fisioterapia no 

manejo da fragilidade e do 

declínio funcional em pacientes 

idosos com CA (de próstata)?



ENFERMAGEM

Como a Enfermagem 

poderia se inserir 

neste caso diante das 

demandas do idoso?



FISIOTERAPIA

Qual é a intervenção da fisioterapia na 

prevenção de quedas em idosos frágeis?



MEDICINA

De qual maneira o 

médico geriatra 

poderia intervir 

neste caso 

relatado?



PSICOLOGIA

Em quais momentos do caso a 

psicologia poderia intervir?



ENFERMAGEM

Seria possível pensar em 

intervenções da 

enfermagem na tríade: 

Gerontologia- Cuidados 

Paliativos – Oncologia?



PSICOLOGIA

De que maneira as questões ligadas 

ao envelhecimento e ao câncer de 

próstata podem estar relacionadas?



PERGUNTAS



E-mails
Dr. Adson: dr_adson@yahoo.com.br

Enf. Elizandra: enf.eli3757@gmail.com

Dra. Mônica: monica.perracini@unicid.edu.br

Psic. Valmari: valmari@usp.br

Psic. Caio: chvbaptista@usp.br



Obrigado!


