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Pl enár i a Temát i ca 
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Mi l t on Lui z Gorzoni

Geriatra da Faculdade de Ciências Médicas da Sta. Casa de SP 

Get úl i o Dare Rabel l o 

Neurologista do Hospital das Clínicas de SP

Renat o Lui z Marchet t i

Psiquiatra – Faculdade de Medicina da USP

Cl audi o Barsant i

Advogado, Médico e Membro da Diretoria de Defesa Profissional da 

SPSP 

19h40 às 20h - Debat e

Organi zação – Paul a Véspol i Godoy 

Cl óvi s Franci sco Const ant i no



O primeiro regime de Previdência no mundo
surgiu na Alemanha, com o Chanceler Otto Von
Bismarck, que instituiu um seguro obrigatório
para proteger os trabalhadores nos casos de
agravos à saúde, acidentes de trabalho, invalidez
e envelhecimento, custeado por contribuições
dos empregados, empregadores e Estado. Todos
os trabalhadores deveriam se filiar às sociedades
seguradoras ou às entidades de socorro
mútuo. A partir de então, o sistema
previdenciário se tornou obrigatório em todas as
fábricas e a experiência alemã se estendeu para
todos os países.



Na atividade liberal, em que o trabalho depende
da vontade do individuo,o problema não é tão
simples.



A lei



Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei estabelecer; 



A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na
medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade
natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade... Tratar com desigualdade a iguais, ou
a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real.

Rui Barbosa



LEI No 10.741, DE 1o DE OUTUBRO DE 2003.

Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: TÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 

proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento 

moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

TULO VI

Da o e do Trabalho 

Art. 26. O idoso tem direito ao cio de atividade 

profissional, respeitadas suas es sicas, intelectuais e 

quicas. 

Art. 27. Na o

vedada a o e a o de limite ximo de 

idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a 

natureza do cargo o exigir. 



A VIDA REAL



SAM, 87 ANOS, UROLOGISTA

ANTECEDENTES – LEVE HAS E ARRITMIA, CONTROLADAS

HÁ 1 ANO LAPSOS DE MEMORIA, COM SIGNIFICATIVA PIORA NOS ÚLTIMOS 3 MESES.

DIRIGE VEICULO AUTOMOTOR E SE RECUSA A PARAR. APRESENTOU EPISÓDIO EM QUE
DE REPENTE NÃO SABIA ONDE ESTAVA, NÃO SABIA O CAMINHO E SEQUER SABIA 
USAR O CELULAR. SAIU DO CARRO E PEDIU PARA ALGUEM LIGAR PARA UM TELEFONE
QUE TINHA E SUA FILHA FOI PEGÁ-LO.

EXAME CLINICO NORMAL
EXAME NEUROLÓGICO COM FLUÊNCIA SEMÂNTICA PREJUDICADA E EVOCAÇÃO TARDIA
ALTERADA

DIAGNOSTICO – COMPROMETIMENTO COGNITIVO LEVE EVOLUINDO PARA D.ALZHEIMER



TRABALHA EM SEU CONSULTÓRIO PRIVADO, ATENDENDO PACIENTES UROLÓGICOS

ATENDE EM CLÍNICA DE MEDICINA DE GRUPO ATENDENDO PELO MENOS 10
DOENTES NUM PERIODO.

O QUE FAZER????????????



A CIÊNCIA



Normal cognitive changes in aging

Australian Family Physician Vol. 33, No. 10, October 2004

Kaarin J Anstey, Lee-Fay Low 



HABILIDADES COGNITIVAS
- HABILIDADES CRISTALIZADAS –
CONHECIMENTO ACUMULADO, “EXPERTISE”, DEPENDE NA MEMORIA DE LONGO PRAZO

Conhecimento que se adquire pelo estudo, experiência e prática; e a capacidade de aplicar o 
que foi aprendido de forma adequada às solicitações requeridas pela função exercida.
(PERÍCIA)

- HABILIDADES FLUIDAS –
Solução de novos problemas, manipulação espacial, velocidade mental, identificação de
relações complexas entre estimulos padrao. 



Australian Family Physician Vol. 33, No. 10, October 2004 





Indivíduos idosos tem mais dificuldade em analisar

informações seletivamente e inibir informações e 

estímulos irrelevantes, provavelmente pela atrofia

de lobo frontal que ocorrer com a idade.    

“Com a idade, não é possivel chupar cana e assobiar ao mesmo tempo."



A DIFERENCIAÇÃO ENTRE ENVELHECIMENTO NORMAL, COMPROMETIMENTO
COGNITIVO LEVE E DEMENCIA CONTINUAM MUITO DIFICEIS.

• FUNCIONAMENTO SOCIAL É QUE DEFINE.

• O PROBLEMA É QUE O INDIVIDUO MUITAS VEZES NAO TEM CONSCIENCIA
DO PROBLEMA E PORTANTO NÃO SE ABSTEM DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS.



OBRIGADO


