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Vivemos numa época sem prece-
dentes no que se refere ao núme-
ro de pessoas a alcançar idades 
cada vez mais avançadas. Nunca 
tantos viveram até tão tarde. Em 

Portugal, segundo estimativas do INE, de 31 de 
dezembro de 2021, existiam 2.449.743 pessoas 
com 65 e mais anos, representando 23,7% da 
população portuguesa (eram 7% em 1950) e a 
população com 85 e mais anos contabilizava 
361.543, representando 3,5% (eram 0,36 % em 
1950). Também a esperança de vida, quer à nas-
cença, quer aos 65 anos de idade, para ambos 
os sexos, apresenta ganhos significativos. Nos 
anos 1949/52, a esperança de vida à nascença 
era de 59,21 anos, enquanto aos 65 anos era de 
13,58 anos. Para os que nasceram em 2021, a 
mesma esperança de vida estima-se poder atin-
gir os 80,7 anos e para os que completaram 65 
anos, em 2020, mais 19,4 anos.  
Todavia, esta grande conquista da Humanidade 
contém, em si mesma uma ambiguidade. Se por 
um lado, temos vidas mais longevas, por outro, 
temos receio de envelhecer. E este receio ad-
vém, em grande parte, do desconhecimento que 
se tem do processo do envelhecimento indivi-
dual. 
Embora se fale muito sobre o envelhecimento 
demográfico, e até quase todos conheçam as 
suas causas (diminuição da natalidade conju-
gada com a diminuição da mortalidade infantil e 
consequente aumento da esperança de vida à 
nascença e aos 65 anos de idade e ainda com 
a influência dos fluxos migratórios), sobre o pro-
cesso do envelhecimento individual o desconhe-
cimento, ainda, é grande. 
A este fenómeno tendem a associar-se perdas 
nas várias áreas, saúde, rendimentos, família, 
papel social, entre outros e, assim, se constrói 
uma imagem negativa do envelhecimento. É im-
portante que, para além de se procurar aumentar 
a literacia nas áreas da saúde, financeira e digi-
tal, se considere, também, a do envelhecimento 
e longevidade.  Assim, quer o indivíduo quer os 
profissionais das áreas da Geriatria, Gerontolo-
gia e Gerontologia Social devem estar conscien-
tes da necessidade de saber mais e atualizar os 
seus conhecimentos no âmbito do envelheci-
mento.
Nesse sentido vai o número 2 da Revista da So-
ciedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia 
(Revista da SPGG) que agora se publica. Este 
número é constituído por quatro artigos, um de-
les sobre investigação realizada na Galiza (Es-
panha), um texto sobre o Regime Jurídico do 
Maior Acompanhado, um texto de opinião sobre 
Longevidade Saudável, Ativa e Feliz e por um re-
lato de uma experiência em Unidade de Geriatria 
num Hospital de Madrid.  Ainda neste número, 
consta o Programa do 42º. Congresso Português 
de Geriatria e Gerontologia cujo tema é “Pessoas 
mais velhas resilientes num mundo em mudan-

ça”, que se realizará entre os dias 23 e 25 de no-
vembro, em Lisboa, no Centro Ismaili. Faz-se de 
seguida, um breve resumo dos artigos e textos 
que constituem o número dois da Revista. 
No artigo intitulado “O emprego dos fármacos 
nas pessoas idosas” pode ler-se sobre as difi-
culdades e os riscos da prescrição de fármacos 
a doentes mais velhos devido às alterações as-
sociadas ao envelhecimento, tais como as fun-
ções motoras, cognitiva, órgãos dos sentidos, em 
particular da visão, porque implicam maior risco 
de efeitos adversos. São, também, referidos os 
critérios desenvolvidos para apoiar os clínicos 
na prescrição de fármacos às pessoas mais ve-
lhas. E alerta-se para a importância da “vigilância 
atenta e revisão periódica da terapêutica, tendo 
em consideração os objetivos do tratamento, o 
impacto de cada fármaco, o estado funcional e a 
presença de comorbilidades” quando se prescre-
vem fármacos a pessoas mais velhas. O autor do 
artigo considera que “o conhecimento das con-
sequências do envelhecimento e das alterações 
da farmacocinética e farmacodinâmica é funda-
mental para ajudar o médico a otimizar o efeito 
terapêutico e a reduzir os efeitos adversos”.
No artigo com o título “¿La edad induce cambios 
en el ocio de las personas mayores?” (A idade 
induz mudanças no lazer das pessoas mais ve-
lhas?), referem-se os resultados de um estudo  
que teve por objetivo comparar as atividades 
de lazer praticadas e as atitudes face ao lazer 
de pessoas entre os 65 e os 75 anos de idade 
e pessoas com 76 e mais anos. Os resultados 
mostram que o grupo constituído pelas pessoas 
entre os 65 e os 75 anos de idade tende a realizar 
atividades culturais e físicas e o grupo constituído 
pelas pessoas mais velhas (com 76 e mais anos 
de idade) atividades mais passivas. E sobre as 
atitudes face ao lazer, verificou-se que se alteram 
com a idade, assim como, as atividades de lazer 

cognitivas. O estudo mostra o efeito modular da 
idade nos padrões da prática de lazer e nas ati-
tudes face ao mesmo das pessoas mais velhas. 
No artigo “Transição para a Grã-Parentalida-
de – O Avô na saúde familiar”, são descritos os 
resultados de um estudo realizado junto a avôs 
com o objetivo de caracterizar o desempenho 
do papel grã-parental na figura do homem en-
quanto avô na saúde da família. Os resultados 
mostram o papel que os avôs desempenham no 
acompanhamento e cuidados aos netos e, des-
te modo, na saúde da família. Com este estudo, 
as autoras pretendem “contribuir para ampliar a 
compreensão do fenómeno grã-parentalidade e 
para fomentar a reflexão acerca da intervenção 
neste âmbito, ao nível da prática de cuidados de 
enfermagem, nomeadamente nos cuidados de 
saúde primários”. 
No artigo “Delirium: breve revisão terapêutica” fa-
z-se uma revisão da literatura e reflete-se sobre 
os desafios que a situação de Delirium apresen-
ta no seu diagnóstico e sobre a inexistência do 
consenso em torno da sua terapêutica.  Sobre 
a abordagem da prevenção/tratamento da situa-
ção delirium, os autores concluem “que as reco-
mendações mais recentes mantêm as medidas 
não farmacológicas como primeira abordagem”, 
e que “ao nível da intervenção no delirium em 
UCI (Unidades de Cuidados Intensivos), a dex-
medetomidina foi o fármaco que conseguiu de-
monstrar eficácia tanto na prevenção como no 
tratamento.
O texto sobre “O Regime jurídico do maior acom-
panhado” refere quem é o maior acompanhado, 
quais são os dois requisitos para se ter um acom-
panhado, o papel atribuído aos juízes e, ainda, 
sobre quem é o acompanhado. 
No texto “Longevidade saudável, ativa e feliz” 
faz-se referência ao papel que cada um de nós 
tem no seu processo de envelhecimento e, con-
sequentemente, na sua longevidade saudável. 
Refere o autor que a herança genética tem in-
fluência na longevidade e sobre esta pouco ou 
nada se pode intervir, mas cada um de nós é o 
principal responsável pelo estilo de vida que opta 
por ter. E considera que é “(…) fundamental que 
as Pessoas tenham consciência da sua respon-
sabilidade pessoal na manutenção do seu pró-
prio estado de saúde, da sua longevidade e da 
sua qualidade vida”.
O texto “Da teoria à prática: uma experiência no 
Hospital Cruz Roja San Jose e Santa Adela” (Ma-
drid) relata a experiência de um mês de estágio, 
de duas futuras médicas de família numa unida-
de de Geriatria. 
Envelhecer é um direito universal, mas saber en-
velhecer é um dever de todos nós. Assim, con-
vidamo-lo a ler este número e a contribuir com 
a sua opinião, com o seu artigo ou com a sua 
investigação para a Revista da SPGG. Poderá 
saber como, consultando as Normas de Publica-
ção no final deste número. 

Stella Bettencourt da Câmara
Professora e Investigadora no 

ISCSP-ULISBOA

EDITORIAL
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TRANSIÇÃO PARA A GRÃ-PARENTALIDADE - 
O AVÔ NA SAÚDE FAMILIAR 

TRANSITION TO GRANDFATHERHOOD – THE GRANDFATHER IN FAMILY HEALTH

SÓNIA COELHO
Enfermagem. Agrupamento de Centros de Saúde Baixo Mondego. Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Mealhada (Portugal).

 ISABEL MENDES 
Enfermagem. Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (Professor Coordenador), Portugal.

ROGÉRIO RODRIGUES 
Enfermagem. Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (Professor Coordenador), Portugal.

RESUMO
Introdução: O nascimento de uma criança é um acontecimento 
que provoca uma série de alterações nos papéis desempenhados 
e na dinâmica familiar, estas alterações não estão confinadas ape-
nas ao casal, mas são alargadas a toda a família. Estudar a grã-
-parentalidade no masculino é encontrar o papel de destaque do 
avô na saúde da família.

Objetivo: Caracterizar o desempenho do papel grã-parental na fi-
gura do homem enquanto avô na saúde da família.

Métodos: Estudo qualitativo, com referencial na Grounded Theory 
de acordo com as orientações metodológicas de Strauss e Cor-
bin1,2, aprovado pela Comissão de Ética da Unidade de Investi-
gação em Ciências da Saúde: Enfermagem da Escola Superior 
de Enfermagem de Coimbra. A amostra intencional foi constituída 
por vinte e seis avôs salvaguardando-se os critérios de inclusão e 
exclusão definidos, após consentimento informado. A recolha de 
dados decorreu entre outubro de 2016 a maio de 2018, na qual os 
avôs relataram a sua experiência de grã-parentalidade. 

Resultados:  O fenómeno em estudo tornar-se avô: processo de 
construção da grã-parentalidade no masculino que se desenro-
la no contexto comunitário e familiar, no qual se insere homem 
enquanto avô no âmbito da saúde familiar, o qual desempenha 
diferentes tarefas ou funções dentro da comunidade e do núcleo 
familiar onde está inserido com vista a saúde familiar.

Conclusão: Estudar a figura do avô, caraterizando o desempenho 
do seu papel, tem um enfoque relativamente ao papel grã-parental 
no âmbito da saúde da família, dando visibilidade e sustentabili-
dade à figura do avô no acompanhamento e cuidados aos netos, 
ajudando, deste modo, os profissionais de saúde a integrarem o 
fenómeno da grã-parentalidade, auxiliando os homens nesta fase 
da sua vida enquanto elementos-chave na harmonização da rela-
ção intergeracional no seio da família e na comunidade.

PALAVRAS - CHAVE: Enfermagem; Grã-parentalidade; Avôs; 
Transição; Grounded Theory; Saúde.

ABSTRAT
Introduction: The birth of a child is an event that causes a series 
of changes in roles and family dynamics, these changes are not 

limited to the couple only, but are extended to the whole family. 
Studying grandparenthood in male is finding grandfather’s promi-
nent role in family health.

Objectives: Characterize the performance of the parental role in 
the figure of man as a grandfather in family health.

Methods: Qualitative study, with reference in Grounded Theory ac-
cording to the methodological guidelines of Strauss and Corbin1,2, 
approved by the Comissão de Ética da Unidade de Investigação 
em Ciências da Saúde: Enfermagem da Escola Superior de En-
fermagem de Coimbra. An intentional sample consisted of twen-
ty-six grandparents, saving the inclusion and exclusion criteria, 
after informed consent. Data collection run from october 2016 to 
May 2018, in which the grandparents reported their experience of 
grandparenthood.

Results: The phenomenon under study is becoming a grandfa-
ther: a process of construction of grandparenthood in the male that 
takes place in the community and family context, in which the man 
is inserted as a grandfather in the context of family health, who 
performs different tasks or functions within the family. Of the com-
munity and the family nucleus where it is inserted with a view to 
family health.

Conclusion: Studying the figure of the grandfather, characterizing 
the performance of his role, focuses on the grandparent role in fam-
ily health, giving visibility and sustainability to the grandfather fig-
ure in accompanying and caring for grandchildren, thereby helping 
health professionals to integrate the phenomenon of grandparent-
hood, and assisting men in this phase of their life as key elements 
in harmonizing the intergenerational relationship within family and 
community.

KEYWORDS: Nursing; Grandparenthood; Grandparents; Transi-
tion; Grounded Theory, Health.

Tipologia do artigo: Investigação original
Teaser. Ao tornar-se avô, o homem assume perante a sociedade 
um novo papel, desempenhando diversas tarefas ou funções den-
tro da comunidade e do núcleo familiar com implicações na saúde 
familiar.
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INTRODUÇÃO
O nascimento de um neto é algo que não depende da vontade ou 
planeamento dos avós, fugindo do seu domínio esta transição para 
a grã-parentalidade que é simulânea com a transição para a paren-
talidade dos seus filhos. Tal acontecimento, não afecta somente o 
sistema conjugal, estende-se igualmente à família alargada, criando 
uma ligação entre duas famílias com todo o impacto emocional que 
isso acarreta3. Foi essencialmente a partir dos anos 80 que a grã-pa-
rentalidade se assumiu como uma maior preocupação psicossocial 
devido a todas as mudanças ocorridas na sociedade, nomeada-
mente com o aumento de esperança média de vida, a modificação 
e alargamento dos tipos de famílias (monoparentais, casais divor-
ciados…)4,5. Durante anos, o investimento dos investigadores cen-
trou-se na transição para a parentalidade, deixando para trás a tran-
sição para a grã-parentalidade, atualmente, a conjuntura é outra, e 
assiste-se a um investimento na transição para a grã-parentalidade.
Muitas vezes, o tornar-se avós aparece como um fator exógeno, 
algo que é tomado como dado e não um fenómeno a ser explorado6. 
O conceito de grã-parentalidade é algo abrangente7 e relaciona-se 
com o universo existente entre avós e netos, que se inicia ainda 
durante a gravidez, etapa que assinala um período de transição no 
ciclo de vida da família, com transformações a todos os níveis, no-
meadamente nas relações familiares. O nascimento de uma criança 
na família, para os futuros avós representa uma subida na escala 
geracional, podendo também representar o seu envelhecimento. 
Entenda-se que cada pessoa insere o seu ciclo de vida no ciclo de 
vida familiar. Uma mudança que ocorre num elemento da família, 
inevitavelmente, acaba por interferir com os demais. Na vida e na 
evolução humana, mudar é inevitável, embora não tenha que ser 
natural ou desejável essa mudança. A transição para a grã-parenta-
lidade é um evento que foge inevitavelmente do controlo dos avós. 
Hoje assiste-se, por isso, à evolução do conceito de avós, talvez 
sejam eles os responsáveis pela própria mudança do conceito; os 
avós podem ser educadores, cuidadores, mas também, confidentes 
e parceiros de brincadeiras.
Contextualizar o papel do avô na saúde da família é contribuir para 
descrever o processo da grã-parentalidade e apoiar os profissionais 
de saúde a delinear intervenções capazes de facilitar a transição na 
grã-parentalidade e apoiar o avô a entender os seus papéis dentro 
da família8. 
O nascimento de um neto é um marco no ciclo da vida familiar, muda 
a estrutura familiar e altera também a estrutura psíquica dos novos 
avós, surge uma nova identidade e novos papéis 9. 
Não apenas as transições paternas/maternas devem ser analisa-
das, mas também as que ocorrem  na família alargada devem ser 
motivo de interesse para a investigação. Para além da alteração de 
toda a dinâmica familiar que o nascimento de um filho/neto pode 
acarretar, é necessário conhecer as transições que ocorrem, no-
meadamente, com os avós, uma vez que parecem afetar o desen-
volvimento cognitivo das crianças na primeira infância 10.
Tornar-se avó/avô pela primeira vez é uma das maiores transições 
ao longo do ciclo vital 11. Tal como acontece no estudo da transição 
para a parentalidade, na transição para a grã-parentalidade a pers-
petiva feminina é muito mais estudada que a masculina. Por conse-
guinte, torna-se fundamental investir na investigação da perspetiva 
masculina. 
Explorar a transição para a grã-parentalidade que se inicia com a 
gravidez e se prolonga após o nascimento do neto é reconhecer um 
processo de transição numa nova fase da vida, é, também, assumir 
um novo papel que pode ter conceções simbólicas associadas a 
velhice e morte.

Compreender as variáveis associadas a este processo pode ajudar 
os profissionais de saúde a planear as intervenções necessárias 
para auxiliar a mulher e o homem a ultrapassarem com sucesso 
esta fase da vida 11,12, sendo que as transições desenvolvimentais, 
como é o caso da transição para a grã-parentalidade, influenciam a 
saúde e o bem-estar das pessoas, e podem ou não exigir uma in-
terface com os profissionais de saúde e o sistema de saúde. Fases 
e papéis desenvolvimentais influenciam comportamentos de saúde 
e doença, a sua investigação dá orientações acerca da forma como 
os indivíduos respostem a essas transições 13.
A transição para a grã-parentalidade carateriza-se como uma oca-
sião feliz, com transições importantes na pessoa e no ambiente fa-
miliar, mas, no entanto, deve ser vista como evento causador  de 
stresse e mudança 14. 
Explorar a transição para a grã-parentalidade no masculino é reco-
nhecer um processo de transição numa nova fase da vida, e reco-
nhecer, igualmente, que os homens assumem um novo papel na 
saúde da família. 
Partindo da questão de investigação “Como se caracteriza o desem-
penho do papel grã-parental na figura do homem enquanto avô no 
âmbito da saúde da família?” pretende-se caracterizar o desempe-
nho do papel grã-parental na figura do homem enquanto avô na 
saúde da família. Deste modo, pretendemos com este estudo con-
tribuir para ampliar a compreensão do fenómeno grã-parentalidade 
e para fomentar a reflexão acerca da intervenção neste âmbito, ao 
nível da prática de cuidados de enfermagem, nomeadamente nos 
cuidados de saúde primários.

MÉTODOS
A abordagem qualitativa firmou-se como a forma mais adequada 
de promover o acesso aos significados15, salienta os processos que 
não medem rigorosamente a quantidade, intensidade ou frequên-
cia16, pretende compreender a essência da experiência humana, 
busca o holismo, cujo objetivo é encontrar dimensões, e gerar teo-
rias17. Dentro das abordagens da investigação qualitativa encontra-
-se a Grounded Theory, em português Teoria Fundamentada nos 
Dados ou apenas Teoria Fundamentada1,2,17,18. Strauss e Corbin de-
nominam a Grounded Theory como a teoria que deriva dos dados, 
sistematicamente reunidos e analisados por meio de um processo 
de pesquisa2. A Grounded Theory insiste na importância que os su-
jeitos da investigação dão ao alvo de investigação19. A Grounded 
Theory como método de investigação qualitativa permite a inves-
tigação de fenómenos no seu ambiente, levando à construção de 
teorias. Aplica-se à disciplina de enfermagem na construção de 
teorias de médio alcance, facilita a explicação dos fenómenos que 
por investigação quantitativa são inacessíveis. As suas particularida-
des como: o papel do investigador, questão de investigação, amos-
tragem, recolha e tratamento de dados levam a explicações teóricas 
completas acerca dos fenómenos em enfermagem. A Grounded 
Theory parece ser uma opção na construção ou desenvolvimento 
de fundamentos teóricos que orientem a prática de enfermagem, 
pois teorias baseadas nos dados tendem a fornecer mais discer-
nimentos, melhorar a compreensão e fornecer um importante guia 
para a ação comparativamente às teorias que derivam da reunião 
de conceitos baseados em experiências20. Para esta investigação 
optou-se pela abordagem de Strauss e Corbin1,2 nas técnicas e pro-
cedimentos para o desenvolvimento da teoria fundamentada, como 
metodologia de investigação da Grounded Theory.
No sentido de cumprir os pressupostos éticos no processo de in-
vestigação defendidos pela comunidade científica, o projeto de 
investigação foi apresentado à Comissão de Ética da Unidade de 
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Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem da Escola Su-
perior de Enfermagem de Coimbra, a qual deu parecer favorável a 
20.01.2016. Os avôs foram recrutados em “bola de neve” conforme a 
rede social de conhecimentos, primeiramente foram contactados in-
formalmente, maioritariamente via telefone, para verificar se tinham 
os critérios de inclusão/exclusão para entrar no estudo, assim como 
o seu interesse em participar na investigação. Após informação ao 
participante acerca da investigação, caso preenchessem os critérios 
de inclusão definidos era-lhes solicitada a marcação de uma entre-
vista. No dia da entrevista foi fornecido ao entrevistado a informação 
ao participante, esclarecidas as dúvidas existentes e era pedido que 
o consentimento informado fosse assinado. A confidencialidade dos 
dados recolhidos foi garantida, cumprindo-se assim as normas éti-
cas de respeito pelos participantes, mantendo o anonimato17,21. 
Nesta investigação, consideraram-se como critérios de inclusão: 
avôs legalmente reconhecidos (biológicos ou por adopção legal) de 
pelo menos um neto com idade igual ou inferior a 10 anos; avôs 
expectantes; e possuir, pelo menos, o primeiro nível oficial de ins-
trução. De forma a não comprometer o estudo, foram identificados 
os seguintes critérios de exclusão: avôs com doença física incapa-
citante e avôs com doenças do foro da saúde mental. A amostra 
foi constituída por vinte e seis avôs, tendo as entrevistas decorrido 
entre outubro de 2016 a maio de 2018. 

RESULTADOS
A questão desta investigação prende-se com o desempenho do 
papel grã-parental, isto é, a forma como os avôs desempenham o 
papel de avôs, como desenvolvem as atividades, e os relaciona-
mentos que socialmente são expetáveis. Na figura 1 encontra-se 
o esquema representativo das funções do desempenho do papel 
grã-parental na saúde da família. Ao tornar-se avô, o homem que já 
é filho, marido/companheiro, pai/sogro, amigo, colega de trabalho… 
assume perante a sociedade mais um papel, o de avô, no qual de-
sempenha diferentes tarefas ou funções dentro da comunidade e do 
núcleo familiar onde está inserido com vista à saúde familiar.
As funções encontradas associadas ao desempenho do papel 
grã-parental foram: função de mediador familiar; função de apoio 
instrumental; função relacional; função de apoio financeiro; função 
de educador; função lúdica; função de cuidador da saúde.; função 
transmissão de tradições, histórias e valores
Para facilitar a leitura dos resultados aparecerão excertos das entre-
vistas, denominadas de E, seguidas de um número para garantir o 
anonimato dos avôs. As CATEGORIAS aparecem no texto a maiús-
culas, sublinhado e negrito e as subcategorias a negrito e itálico.
Pelo facto de se tornar avô, aparecendo como categoria central do 
estudo TORNAR-SE AVÔ: PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA 
GRÃ-PARENTALIDADE NO MASCULINO, e em consequência da 
transição para a grã-parentalidade demostra o desempenho do pa-
pel grã-parental. Tal facto pode ser denotado logo na condição cau-
sal do fenómeno em estudo (assumindo o papel de avô) refletido 
no excerto: “Quando ela nasceu e a vi pela primeira vez é que eu 
senti “afinal está!”. Já sou avô! (risos)” (E10).
O homem assume comportamentos que distinguem o seu papel de 
avô de outros, como o de pai ou de companheiro. O papel de avô 
foi descrito pelos avôs do estudo como um papel distinto dos outros, 
os avôs claramente na categoria ASSUMINDO DIFERENÇA NOS 
PAPÉIS manifestam a distinção entre os diversos papéis desempe-
nhados e a conciliação desses mesmos papéis demonstrado nas 
subcategorias: assumindo a relação de pai diferente da de avô e 
conciliando os diferentes papéis e claramente no trecho da entre-
vista: “Ser avô, é como diz o povo é ser pai duas vezes. Mas é ser 

pai, principalmente, para as coisas boas. (risos) Posso dar tudo ao 
meu neto…, carinho, atenção… tudo, sem ter de me preocupar com 
os limites, sem me preocupar com as questões da educação, para 
isso estão lá os pais”” (E19).
Dentro da categoria ASSISTINDO À RESTRUTURAÇÂO DO CON-
CEITO DE FAMÍLIA; é a subcategoria avô como mediador na re-
lação pais-filhos que dá origem à função de mediador familiar. A 
posição privilegiada dos avôs, situada entre pais e filhos, consegue 
dar-lhes algum poder mediador dentro da família na resolução de 
conflitos ou mesmo manter estabilidade dentro da própria família. 
O avô aparece-nos com um papel apaziguador nas relações: “Nós 
também tentamos que não haja atritos ou problemas, tentamos que 
todos tenham tratamento igual.” (E14). 
 A função do apoio instrumental, a ajuda que os homens fornecem 
aos seus filhos nos cuidados aos netos é justificada pela catego-
ria ASSUMINDO O APOIO INSTRUMENTAL AOS FILHOS NOS 
CUIDADOS AOS NETOS e nas subcategorias conjugando a sua 
vontade com a desejabilidade social, assumindo a disponibi-
lidade para os cuidados, prestando cuidados na alimentação, 
prestando cuidados de higiene e conforto, prestando cuidados 
aos netos no dormir, prestando cuidados de vigilância e assu-
mindo a responsabilidade no transporte dos netos.  Mesmo as-
sumindo esse apoio instrumental nos cuidados aos netos, que no 
fundo acaba por ser o seu apoio aos filhos e aos netos, muitas vezes 
a sua vontade e o que a sociedade tem como referência exige uma 
ponderação por parte dos avôs, conjugando a sua vontade com 
a desejabilidade social, remetendo para a vontade pessoal e, em 
simultâneo, para as normas sociais: “(…) quero que tudo corra bem 
(…) pois temos que ajudá-los a criar os netos. É a nossa vontade e 
também obrigação.” (E11).
A função de apoio instrumental pode facilmente, ser verificada pelos 
depoimentos dos avôs entrevistados: 
“Os pormenores do banho e do comer não sou muito delicado para 
isso, mas se tiver de ser, pois não há problema.” (E10)
 “Nunca dei banho aos meus filhos, mas aos meus netos se fosse 

Figura 1 - Esquema representativo do desempenho do papel 
grã-parental no contexto da saúde familiar
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preciso dava.” (E16).
“Adormeci os filhos e adormeço o neto sem qualquer problema, 
aliás até gosto. É uma forma de ter desculpa para dormir uma sone-
ca também (risos).” (E25).
“Ajudo-os quando tomo conta dos filhos, quando precisam sair, e 
nós ficamos com eles.” (E18).
“Sou táxi sempre (risos) (…)” (E4). 
A par do apoio instrumental, no desempenho do papel grã-parental 
aparece a função do apoio financeiro, no qual os avôs no desempe-
nho do seu papel dão aos seus filhos e netos. Tal é manifestado na 
categoria PRESTANDO AJUDA INSTRUMENTAL – FINANCEIRA 
e nas subcategorias prestando ajuda económica e considerando 
que trabalha para os filhos e netos: “Ajudo-os economicamente, 
isso já se sabe. Também trabalhamos para quem? Para as minhas 
filhas e neta, para mim e para a Maria vai chegando.” (E13).
Os avós mantêm uma relação com os netos descrita como dife-
rente das outras relações que possuem. Esta função relacional foi 
amplamente descrita na categoria CONSTRUINDO UMA RELA-
ÇÃO COM OS NETOS e nas suas subcategorias (partilhando os 
mesmos gostos, sentindo no neto um amigo, estabelecendo 
uma relação de carinho e amor, estabelecendo uma relação di-
ferente, sentindo reciprocidade na relação e presenteando os 
netos): “Quando estou com elas, andamos sempre a fazer coisas 
que todos gostamos, ou vamos ao parque ou à praia, ou fazer um 
picnic à ria…” (E14).
As relações entre avôs e netos acabam por ser mais descontraídas 
do que a relação entre pais e filhos. A responsabilidade maior na 
educação cabe aos pais e deixa que essa relação seja mais amis-
tosa. Os avôs, normalmente, despendem mais tempo com os seus 
netos ouvindo as suas conversas e partilhando as atividades lúdicas 
que eles mais gostam de fazer, sentem essa relação próxima de 
amizade: “É ter um amigo em ponto pequeno, podemos conversar, 
passear, brincar, ter os nossos segredos…” (E19).  A relação de 
amor e carinho estabelecida com os netos parece ser diferente de 
todas as relações que os avôs têm, sendo que esta estratégia aju-
da-os a tornarem-se avôs: “Sinto que temos uma relação especial, 
não sei explicar… mas, sinto isso. É uma proximidade diferente da 
que tive com os meus filhos, é uma dedicação diferente.” (E26). Os 
avôs vão construindo a sua relação com os netos e vão sentindo 
reciprocidade na relação, os cuidados e o amor demostrados são 
de ambas as partes: “ (…) tive e tenho um grande cuidado com eles  
e eles têm tido um grande cuidado comigo. (…) Eu amo-os muito e 
eles amam-me a mim.” (E21).
 Na categoria ATRIBUINDO SIGNIFICADO ÀS TAREFAS QUE O 
AVÔ DESEMPENHA, os avôs também encontram no seu desem-
penho de papel, a função de educador numa parceria com os seus 
filhos na educação dos netos. Esta função é notória nas subcate-
gorias: assumindo o papel de educador, assumindo-se como 
colaborador na educação dos netos, não opinando sobre edu-
cação dos netos e 
ensinando e aprendendo com os netos: “Naturalmente, eu pen-
so que a responsabilidade da educação deles é dos pais e eu não 
posso sobrepor-me à orientação que os pais lhes dão, nem tenho 
esse direito. E, portanto, essa responsabilidade maior eu não tenho, 
tenho digamos uma responsabilidade complementar.” (E4).
A função lúdica também é uma tarefa que os avós manifestam como 
prazerosa e valorizam-na (VALORIZANDO AS ATIVIDADES LÚDI-
CAS COM OS NETOS). A partilha dos momentos de diversão e das 
aprendizagens estão patentes nas subcategorias: partilhando mo-
mentos lúdicos com os netos e aprendendo a brincar com os 
netos.  Um dos objetivos dos avôs parece ser ter uma relação amo-

rosa e uma participação na vida dos netos, baixar-se à sua idade e 
partilhar com eles atividades, brincadeiras e aprender com eles. Os 
avôs nos momentos de diversão, rebaixam-se à idade dos próprios 
netos: “Pareço um garoto a brincar com elas.” (E14). 
Para além de partilharem momentos de diversão com os netos os 
avôs observam as brincadeiras dos netos, aprendem e participam 
nelas: “Gosto muito de observar as brincadeiras que eles estão a ter, 
e para chamar à atenção contrario e ponho aquilo tudo ao contrário 
do que estão a fazer, só para me divertir… gosto de brincar com eles 
como se fosse uma criança, faço as brincadeiras que eles estão a 
fazer, os jogos …. Gosto de jogar com os mais velhos uns jogos de 
palavras…” (E3).
No seu desempenho do papel, o avô nos cuidados que presta à 
família tem a função de cuidador da saúde. Embora possa não pa-
recer muito visível, este papel é notório nas consequências do sal-
to geracional. O avô vai VALORIZANDO A SITUAÇÃO DA SUA 
PRÓPRIA SAÚDE E DA FAMÍLIA e neste sentido verifica-se clara-
mente nas subcategorias o assumir de preocupação com a sua saú-
de e da família, o elaborar estratégias para melhorar a sua saúde, o 
ver a grã-parentalidade com uma componente curativa e o valorizar 
os profissionais de saúde qualificados (assumindo a preocupação 
com a sua saúde, assumindo a preocupação com a saúde dos 
seus netos, assumindo a preocupação com a saúde da sua fa-
mília, elaborando estratégias para melhorar a saúde, assumin-
do a grã-parentalidade com componente curativa e perceben-
do a importância de profissionais qualificados).
A aproximação da velhice leva, geralmente, a uma perda de auto-
nomia, muitas vezes associadas a doença. O surgimento de um 
neto aumenta as preocupações, leva os avôs a assumirem uma 
preocupação com a sua saúde, da sua família e em especial dos 
seus netos. Eles elaboram estratégias para melhorar a sua saúde, 
percebem a importância dos conselhos dos profissionais de saúde 
qualificados e encaram a transição para a grã-parentalidade com 
uma componente curativa. Na transição para a grã-parentalidade 
os avôs tomam consciência da sua fragilidade como seres huma-
nos, e vão assumindo a preocupação com a sua saúde, em parte 
devido ao avançar da própria idade: “A saúde preocupa-me porque 
precisamos dela, mas é normal que com a idade a saúde não seja 
a mesma.” (E11).
Mesmo encarando com naturalidade as alterações motoras próprias 
da idade que trazem consigo algumas limitações, os avôs verbali-
zam-nas e, de alguma forma, assumem alguma preocupação com 
a sua situação de saúde: “Eu encaro as coisas com alguma natura-
lidade. Sei que com a idade as coisas vão-se tornando mais difíceis. 
A mobilidade há-de ser menor… pronto. Não é uma coisa que ande 
a pensar nisso e muito preocupado.” (E4).
Interessantemente, as preocupações dos avôs com a sua saúde 
vão no sentido de terem saúde para acompanhar os netos: “(…) eu 
gostava de ter saúde e viver até aos 100 anos, ter saúde e vê-los 
crescer, casar…” (E16).
Com a subcategoria assumindo a preocupação com a saúde da 
sua família os avôs mostram apreensão relativamente à saúde fa-
miliar: “preocupa-me a saúde (...) a minha e da minha esposa pois 
temos que ajudá-los a criar os netos.” (E11).
Dentro da saúde familiar, os avôs demostram especial preocupação 
com a saúde dos netos e a vigilância da sua saúde, assumindo a 
preocupação com a saúde dos seus netos: “Preocupa-me cla-
ro. Quero-os todos bem. Principalmente os meninos. Quando estão 
doentes é logo uma preocupação mais, pois não comem, ficam pa-
rados… mas ainda bem que têm tido só aquelas doenças típicas 
das crianças, nada de grave.” (E18).
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Para além de demostrarem preocupação com a saúde dos netos, 
alertarem os pais para possíveis complicações, estão também dis-
poníveis para ajudá-los em situação de doença ou na prevenção 
desta, no sentido de os pais não perderem dinheiro devido a bai-
xas por assistência aos filhos: “Se for preciso alguma coisa deixa-se 
tudo para ir para a casa deles para os pais trabalharem, ou para 
eles virem para aqui se tiverem doentes.” (E5). As preocupações 
dos avôs com os netos vão muito além da preocupação com si-
tuações de doença. Preocupam-se com os cuidados que possam 
potenciar a sua saúde, minorar a situação de doença, falam-nos da 
importância dos cuidados como com a alimentação.
Alguns avôs não se referem a estratégias para melhorar a saúde, 
nem com questões vindouras relativamente a esta: “Eu não estou 
a preocupar-me com o futuro, é viver o futuro agora.” (E4). Outros 
referem que vão elaborando estratégias para melhorar a saúde, 
essas estratégias passam pela prática de exercício físico, vigilância 
da saúde e cuidados alimentares que apesar de serem postas em 
prática, com os netos ganham uma maior ênfase: “ (…) numa das 
consultas por causa da tensão a enfermeira aconselhou-me a fazer 
exercício, hidroginástica. Por isso ou por outra coisa até me comecei 
a sentir melhor.” (E17).
 “Desde que os netos nasceram tento ter mais cuidado com a ali-
mentação, por mim e para dar o exemplo, também.” (E18).
Ao valorizarem as questões de saúde referentes a si ou à sua fa-
mília, eles vão percebendo a importância de profissionais qua-
lificados. Na sua preocupação com a saúde da família, os avôs 
percebem que ter profissionais competentes é uma forma de cuidar 
da saúde e prevenir as doenças: “Para mim é importante que vão 
a bons médicos, bons enfermeiros também… que façam tudo para 
evitarem as doenças.” (E26).
Os avôs encontram na grã-parentalidade uma componente curativa 
dos seus problemas de saúde, assumindo a grã-parentalidade 
com componente curativa. Ser avô parece dar mais saúde e aju-
dar a tratar situações de ansiedade: “Tenho mais saúde, acho. Às 
vezes sinto-me mais cansado, também é verdade. Ter aqui quatro 
pestinhas em casa, a consumir a nossa energia… e não vou para 
novo (riso), mas mais feliz. Isso sem dúvida. Nem tenho tempo de 
ter dores ou problemas, elas não dão tempo...” (E14).
“As filhas que estão em Lisboa todos os dias me telefonam para eu 
ir até lá passear um bocado e divertir-me um bocado com os netos. 
Ainda há pouco tempo lá estive e foi lá, com a ajuda das filhas mas 
talvez até mais dos netos que curei um problema de ansiedade (…). 
” (E21).
Quando falámos em vertente curativa da grã-parentalidade esta não 
se circunscreve apenas a problemas de ordem física. Traumas psi-
cológicos causados por o luto de um filho parecem ser atenuados 
pelo facto de se tornarem avôs: “Eu e a Adília (esposa) perdemos 
um filho há cerca de 20 anos atrás. E foi uma coisa que nunca ficou 
realizada… perder um filho só quem passa por elas… e isto do nas-
cimento da Francisca veio apagar um bocadinho essa falta, pronto.” 
(E10).
Ou mesmo os problemas conjugais podem ser de certa forma es-
quecidos ou desvalorizados quando os homens se tornam avôs: 
“Depois dos meus netos nascerem senti-me muitíssimo melhor. Sim 
(bem isto não é muito consigo), mas eles preenchem muitos vazios, 
já não me importo de estar … de ter algumas coisitas com a senhora 
lá de casa, porque tenho os netos que preenchem esses vazios.” 
(E3).
O facto de se tornarem avôs parece demostrar melhorias no estado 
de saúde dos avôs, a ausência ou o não convívio com os netos 
por problemas familiares, pode ser visto por estes como causa de 

doenças: “Desde que sou avô piorei a minha saúde. Isso sim. Não 
no início, mas depois em consequência destes problemas, eu e a 
minha mulher, que nunca íamos a consultas, ficámos com uma de-
pressão… eram medicamentos, era a tensão alta… enfim. (E17).
Nas consequências do salto geracional encontra-se a categoria MA-
NIFESTANDO SENTIMENTOS DE CONTINUIDADE GERACIO-
NAL, na qual se inserem as subcategorias sentindo a continuida-
de geracional e projetando-a na figura dos netos, sentindo-se 
veículo de transmissão de valores, mantendo as tradições fa-
miliares e sendo responsável pela preservação da memória da 
história familiar que justificam a função transmissor de tradições, 
histórias e valores. Os avôs são os responsáveis por contarem his-
tórias pessoais e familiares que preservem a história familiar. A sua 
posição pode ser vista como modelos dos valores e tradições da 
família.
Quando um homem é pai e dá o seu nome de família ao seu filho, 
fica com a sensação de imortalidade relativamente à sua família, 
como se mesmo após a sua morte algo seu, a sua memória, ficasse 
presente. Ao tornar-se avô, de certa forma, significa que o homem 
já teve um percurso que lentamente se aproxima da fase final da 
vida, e inevitavelmente, da morte, ainda que possa ser tardia. O tor-
nar-se avô traz para a família uma criança que paradoxalmente ao 
avô inicia agora a sua vida, trazendo a sensação de recomeço e 
transcendência da sua mortalidade. Os entrevistados vão sentindo-
-se imortalizados nos filhos e nos netos, é como se a sua família e 
ele próprio fossem continuados nos seus descendentes, os avôs 
acreditam que de certa forma os netos seguindo-se aos filhos lhe 
dão continuidade:  “Há uma coisa que eu concordo com as pessoas 
que às vezes falavam nisso e que agora também sinto, sinto uma 
sensação de continuidade de gerações. Não sei explicar, aquela 
sensação de continuidade isso sente-se, que há um ciclo normal 
das gerações seguirem-se umas às outras (…) uma sensação que 
alguma coisa da carga genética cá há de ficar. Não é que seja muito 
importante, mas isso sente-se.” (E20).
Após a morte, os avôs acreditam que os netos terão recordações 
das vivências que tiveram com eles, mantendo a sua memória viva: 
“Fica sempre alguma coisa, acredito que sim… (Pausa. Com as lá-
grimas nos olhos) Tem de ficar, não sei mas o que ele vai aprenden-
do comigo e com a avó, as coisas ficam…” (E19).
Os avôs, como pilares da família, são transmissores de valores im-
portantes, a sua vivência e maturidade permite-lhes este estatuto de 
transmissores de valores. No íntimo, eles ligam os netos aos valores 
fundamentais pelos quais a família se deve reger: “Ela vai ser mais 
esperta que eu… isso vai, vai ser uma miúda muito inteligente (lágri-
mas), vai saber viver a vida… vou tentar ensinar aquilo que souber, 
ensinar a ser educada, a ser…” (E12).
A identidade da família passa muito pelas suas tradições. Estas aju-
dam na coesão da família, os avôs mais velhos e conservadores 
dessas tradições tentam-nas passar aos seus netos. As partilhas 
familiares das tradições dão a sensação de continuidade geracio-
nal. Na subcategoria mantendo as tradições familiares, os avôs 
referem-se à importância dos almoços em família ou do Natal como 
forma de educar as crianças nos padrões da sua família, mesmo 
nas adversidades da vida: “Tentamos que coisas como o Natal, Pás-
coa, Espírito Santo em família sejam sagradas. Os miúdos têm que 
aprender que existem festas que são para estarmos em família, nós 
achamos isso importante. Às vezes nem sempre é fácil juntá-los to-
dos (…) mas vamos tentando num dia ou noutro.” (E26).
A história da família é aquilo que mantem a identidade da própria 
família, conhecer a nossa história familiar permite-nos conhecer as 
nossas raízes. A curiosidade dos netos acerca do passado associa-
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do ao gosto dos avôs por testemunhar a história da família fazem 
com que os avôs se sintam responsáveis por essa preservação: “ 
(…) conto muitas histórias aos meus netos de quando eu era novo 
como eles, o que fazia, das asneiras que fazia, como brincávamos 
na rua… eles admiram-se, mas eles gostam. (…) Ela (a neta) gos-
tou muito da situação do Ultramar (diz orgulhoso), fico feliz de ela se 
interessar pela minha vida.” (E15).

DISCUSSÃO
No exercício do papel grã-parental emergem essencialmente oito 
funções desempenhadas pelos avôs que vão no sentido da saúde 
familiar: função de mediador familiar, apoio instrumental, função rel-
acional, apoio financeiro, função de educador, função lúdica, função 
de cuidador da saúde e de transmissor de tradições, histórias e va-
lores.
Os metaparadigmas da disciplina de enfermagem são conceptuali-
zados de formas diversas, de acordo com o teórico que os define. 
Callista Roy entende a enfermagem como uma profissão dos cuida-
dos de saúde que se centra nos processos de vida humanos, enfa-
tizando a promoção da saúde aos indivíduos, grupos e sociedade 
como um todo, sendo a ciência e a prática que expande a capacida-
de de adaptação e melhora a transformação ambiental da pessoa. 
O objetivo geral da enfermagem é o objetivo dos cuidados de saúde: 
a promoção da saúde. A pessoa, enquanto metaparadigma do mo-
delo referenciado, é entendida como um sistema de adaptação, isto 
é, o ser humano é descrito como um todo com partes que funcionam 
de acordo com algum objetivo. O sistema humano pode ser cons-
tituído por indivíduos ou grupos incluindo famílias, organizações ou 
comunidades, ou mesmo a sociedade como um todo. Representa o 
objeto do cuidado de enfermagem. A saúde é um reflexo da adapta-
ção, isto é, da interação entre pessoa e ambiente. A saúde pode não 
estar livre de situações inevitáveis como a morte, doença, infelicida-
de ou stresse, mas a capacidade de lidar com elas deve ser a mais 
competente possível. 
Por último, o metaparadigma do ambiente, que é descrito por Roy 
como todas as circunstâncias, condições ou influências que ro-
deiam e afetam o desenvolvimento de pessoas ou grupos, sendo o 
ambiente em mudança que estimula as pessoas as dar respostas 
de adaptação 21-24. Assim, o ambiente no qual se desenvolve o de-
sempenho do papel grã-parental enquadra-se no contexto comuni-
tário e familiar do estudo, sendo que os avôs enquanto pessoas em 
adaptação procuram a saúde que, de acordo com Roy, é reflexo da 
adaptação ao seu papel de avô.
O desafio para os profissionais de enfermagem deve passar pela 
melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem prestados a 
indivíduos e grupos inseridos numa comunidade, assim como pro-
mover o seu reconhecimento enquanto disciplina profissional autó-
noma 25. 
Centrando-se no desempenho do papel grã-parental, o avô desem-
penha o seu papel primário enquanto homem. No desempenho de 
papéis secundários encontram-se o ser companheiro, ser pai e ser 
avô. Sendo que os homens do estudo desenvolvem determinados 
comportamentos instrumentais e expressivos que caracterizam o 
seu desempenho de papel grã-parental, tal como: a função de me-
diador familiar, a função de apoio instrumental, a função relacional, 
a função de apoio financeiro, a função de educador, a função lúdica, 
a função de cuidador da saúde e a função transmissor de tradições, 
histórias e valores. O modo psicossocial interdependência no de-
sempenho do papel grã-parental enquadra-se no relacionamento 
que os avôs têm com os outros, mas principalmente com os netos.
Sapena, Desfilis e Seguí26 enumeram as funções dos avós: função 

de cuidador, função de companheiro de jogos, função de historiador 
da família, função de transmissor de conhecimentos e valores mo-
rais, função como modelo de envelhecimento e ocupações, função 
como mediador na relação pais e filhos, função de ajuda em mo-
mentos de crise, função de amor incondicional, função de permis-
sividade, função de companheiros e confidentes e avós indiferen-
tes ou sem função.  Encontrando um paralelismo entre as funções 
anteriormente descritas e as funções encontradas no desempenho 
do papel grã-parental podemos verificar que a função de mediador 
familiar encontrada é denominada por função como mediador na re-
lação pais e filhos pelos autores anteriormente mencionados e tem 
como objetivo manter ou ajudar na agregação familiar. Esta função 
de ajuda em momentos de crise, consideramos que o papel de me-
diador engloba também, de certa forma, esta ajuda noutros momen-
tos específicos e não só nos de crise26.
 A função de cuidador na qual os avôs são responsáveis pelos cui-
dados aos netos na ausência ocasional ou frequente dos pais, foi 
denominada por nós como função de apoio instrumental e de apoio 
financeiro, pois nem sempre o cuidado se centra na prestação de 
cuidados diretos, podendo também ser a ajuda de cariz económica. 
Também a função de cuidador da saúde pode ser englobada nesta 
categoria da função de cuidador, pois os cuidados de saúde são 
também uma das dimensões do cuidar26.
A função lúdica encontrada no desempenho do papel grã-paren-
tal desta investigação é sobreponível à função de companheiro de 
jogos. Os avôs encontram neste papel uma maior disponibilidade 
para partilhar momentos de diversão com os netos, muito diferentes 
dos que partilharam com os próprios filhos.
 A função transmissor de tradições, histórias e valores e a função de 
educador integradas no desempenho do papel grã-parental desta 
investigação são funções descritas por Sapena, Desfilis e Seguí26 
como a função de historiador da família e função de transmissor de 
conhecimentos e valores morais. Educar também é orientar, acon-
selhar e transmitir valores, histórias e tradições familiares. Também 
se entende que a função de educar se estende à função como mo-
delo de envelhecimento e ocupações descrita pelos autores ante-
riormente citados.
Os avôs detêm a função de amor incondicional, a função de permis-
sividade e a função de companheiros e confidentes, que engloba-
mos na função relacional. O amor diferente descrito pelos avôs do 
estudo, o mimo e a partilha dos gostos e atividades comuns faz com 
que os avôs consigam ter com os netos uma relação diferente da 
que tiveram com os seus filhos26.
Avôs indiferentes ou sem função26 não foram encontrados na nossa 
investigação, de alguma forma todos os avôs manifestaram algum 
tipo de função relativamente aos netos, mesmo em situação de 
distanciamento mantêm disponibilidade para os cuidados ou para 
ajuda económica.
Relativamente ao desempenho do papel de avôs a experiência que 
os avôs detêm no que concerne à criação de outros, é facilitador na 
prestação de apoio instrumental e emocional, nomeadamente aos 
netos27. O fenómeno da grã-parentalidade no masculino transcende 
a própria transição, pois o avô no desempenho do seu papel encon-
tra-se numa posição de relevo dentro da família para ser fomenta-
dor da saúde familiar. Analisar a forma como os homens incorpo-
ram o desempenho do papel parental é encarar as funções como 
potenciais problemas que podem desencadear transições salubres 
ou insalubres, sabendo que transições insalubres podem potenciar 
problemas de saúde.
CONCLUSÃO
A experiência da grã-parentalidade talvez seja uma das maiores mu-
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danças a nível familiar e individual, particularmente se for o primeiro 
neto. Salienta-se a importância de os enfermeiros conhecerem o 
processo de transição para a grã-parentalidade e que delineiem te-
rapêuticas de enfermagem facilitadoras do processo. No âmbito da 
prevenção é importante atuar ao nível do estilo de vida das pessoas, 
visando a reforço das estratégias de coping de cada indivíduo para 
que sejam reduzidas as fontes de stresse, fomentando a criação de 
estratégias para lidar com os problemas nesta transição.
Relativamente ao papel do avô dentro da saúde familiar, este no 
seu desempenho do papel grã-parental desempenha uma série de 
funções com vista à manutenção da saúde familiar nos quais se 
inserem a função de mediador familiar, a função de apoio instrumen-
tal, a função relacional, a função de apoio financeiro, a função de 
educador, a função lúdica, a função de cuidador da saúde e a função 
transmissor de tradições, histórias e valores.
É interessante verificar que os estudos refletem essencialmente 
os avôs como provedores de apoio aos pais e netos nos mais 
variados níveis, como uma experiência feliz e realizadora, mas 
pouco focam as necessidades dos avôs nesses momentos de vida. 
Existem inúmeros cursos e formações para pais expectantes, mas 
essa formação é praticamente inexistente para os avôs, apesar 
de experiências de transição para a parentalidade e para a grã-
parentalidade serem ambas bastante complexas. Os profissionais de 
saúde, nomeadamente os enfermeiros poderiam criar intervenções 
destinadas a capacitar os avôs de forma mais eficaz para o seu 
novo papel. 
Ainda que não seja preocupação governamental a valorização do 
papel dos avôs nos cuidados aos netos e apoio aos filhos, a enfer-
magem deve estudar a grã-parentalidade no sentido de os ajudar a 
ultrapassar com sucesso esta etapa do seu ciclo vital. O enfermeiro 
de família encontra-se, na prestação de cuidados ao indivíduo e à 
família durante todo o ciclo vital, como um elemento extremamente 
bem posicionado para desenvolver a sua sensibilidade ao fenóme-
no da grã-parentalidade de forma a prestar cuidados ao homem que 
se torna avô. A partilha de responsabilidade dos avôs com os pais 
nos cuidados aos netos é uma realidade comum, numa sociedade 
em que, frequentemente, as duas gerações ainda trabalham, sendo 
que a legislação em Portugal pouco ajuda os avôs que muitas vezes 
são o único suporte no auxílio aos pais na garantia do bem-estar 
das crianças. A sociedade assume que os avós são possuidores de 
inúmeras responsabilidades relativamente aos netos. No entanto, 
os governos dão aos avós pouco reconhecimento e ainda menos 
direitos28.
Percebendo-se que a transição para a grã-parentalidade ocorre 
quando toda a família se encontra num período de transição, pare-
ce-nos pertinente que a equipa de saúde da família elabore um pla-
no de cuidados que envolva toda a família, facilitando as transições 
que se estão a desenvolver. O conhecimento acerca do papel grã-
-parental, na prática clínica, ajuda o enfermeiro a formular diagnós-
ticos de enfermagem e, consequentemente, planear intervenções 
junto dos avôs e famílias que estejam a atravessar uma transição 
para a grã-parentalidade insalubre com repercussões na sua saúde 
e da sua família, assim como potenciar a transição saudável dos 
homens.
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O emprego dos fármacos nas 
pessoas idosas: 

perspetiva geriátrica

Prescrever fármacos a idosos reveste-se de 
grandes dificuldades e riscos particulares. 
Na verdade, a maior parte dos fármacos 
deve ser usada com cuidados especiais 
devido às modificações, associadas ao en-
velhecimento, que ocorrem nomeadamente 
na farmacocinética e na farmacodinâmica. 
Para além destas, também se observam 
alterações nas funções motora e cognitiva, 
assim como nos órgãos dos sentidos, par-
ticularmente da visão, que podem dificultar 
a administração correta dos fármacos. 1-6

Farmocinética 
A farmocinética refere-se à forma como o 
organismo processa um fármaco desde 
que é ingerido até ao momento em que é 
excretado. Neste processamento incluem-
-se os processos de absorção, distribuição, 
metabolização e eliminação. 2-5

Absorção  
As pessoas idosas têm habitualmente uma 
redução do fluxo sanguíneo e da motilidade 
gastrointestinal e um aumento do pH gástri-
co. Seria de esperar que estas alterações 
conduzissem a uma diminuição da absor-
ção, mas a menor motilidade assegura 
mais tempo para o processo de absorção, 
pelo que a absorção dos fármacos, não fica 
afetada pelo envelhecimento. 
Em síntese, a absorção é o parâmetro far-
macológico menos afetado pelo envelheci-
mento, já que os idosos absorvem a medi-
cação de forma praticamente similar à dos 
doentes mais jovens. 
 As principais diferenças farmacocinéticas 
ocorrem nos processos de distribuição e 
eliminação dos fármacos. 

Distribuição 
O volume de distribuição é o rácio da quan-
tidade total do fármaco no organismo pela 

concentração do fármaco no plasma. Após 
a absorção, o fármaco é transportado, pela 
circulação, por todo o organismo. Em ter-
mos simples, a distribuição refere-se aos 
movimentos do fármaco na corrente san-
guínea e sua disposição nos tecidos.
 Com o envelhecimento ocorrem modifi-
cações da composição do organismo, ve-
rificando-se uma progressiva redução da 
água total e da massa muscular magra e 
um relativo aumento da gordura corporal, o 
que produz uma alteração da distribuição 
dos fármacos nas pessoas idosas. Conse-
quentemente, os fármacos hidrossolúveis 
passam a ter menor um volume de distri-
buição o que, para a mesma dose, provoca 
concentrações plasmáticas mais elevadas 
(exemplos: digoxina, gentamicina, lítio, a 
maior parte dos antibióticos, etc.), pelo que 
as respetivas doses devem ser proporcio-
nalmente reduzidas nos doentes idosos. 
Já relativamente aos fármacos lipossolú-
veis (exemplos: benzodiazepinas e outros 
psicotrópicos, amiodarona, morfina, etc.) e 
o álcool, o volume de distribuição aumen-
ta com a idade. Este aumento do volume 
de distribuição, devido a estes fármacos 
se depositarem no tecido gordo, leva a um 
prolongamento da vida média e portanto da 
duração do seu efeito. 
O efeito do fármaco depende essencial-
mente da concentração da fração de 
fármaco livre, pois é esta que exerce a 
ação farmacológica. A albumina sérica, a 
principal proteína que se liga aos fármacos, 
tende a declinar com a idade, e bastante 
mais acentuadamente nos doentes com 
pré-fragilidade e síndroma de fragilidade. 
Embora as modificações da albumina e, 
em muito menor proporção da glicoproteí-
na α-1 acida, possam teoricamente alterar 
o efeito dos fármacos, com ligação elevada 
a estas proteínas, a sua relevância clínica é 

pouco significativa nos idosos robustos. No 
entanto, várias doenças cronicas comuns 
nas pessoas idosas podem reduzir a albu-
mina, tais como a insuficiência cardíaca, a 
insuficiência renal (pela perda excessiva de 
albumina), a insuficiência hepática (a maior 
parte das proteínas é produzida no fígado) 
e algumas neoplasias. A albumina diminui 
ainda mais nos doentes com malnutrição, 
síndroma de fragilidade ou em caso de 
doença aguda, enquanto a α-1 glicoproteí-
na ácida aumenta nas doenças inflamató-
rias e no cancro. 2-4
Nestas situações, esta redução acentuada 
da albumina sérica leva a que a proporção 
de fármaco ligado à albumina (fármaco 
inativo) diminua e o fármaco livre (ativo) 
aumente. O emprego de dois ou mais 
fármacos que entrem em competição pela 
ligação às proteínas séricas (exemplos: 
varfarina e tiroxina) pode resultar num au-
mento dos níveis séricos do fármaco que 
tenha menor capacidade de ligação à albu-
mina. Por exemplo, tanto a tiroxina como a 
varfarina têm uma forte ligação à albumina, 
sendo menor a da varfarina, pelo que a sua 
administração conjunta provoca uma com-
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petição que vai aumentar os níveis séricos 
de varfarina livre, com o consequente risco 
hemorrágico. 5-7
Em síntese, a menor quantidade de albumi-
na disponível leva a que uma menor propor-
ção de fármaco fique ligado à albumina. Em 
consequência, a quantidade de fármaco li-
vre (ativo) é maior, pelo que exerce maior 
efeito terapêutico e risco de induzir efeitos 
adversos.
A sarcopenia associada à idade contribui 
também para reduzir o volume de distribui-
ção dos fármacos hidrossolúveis. Pelo con-
trário, o concomitante aumento de tecido 
gordo, (a vida média é proporcional ao volu-
me de distribuição dividido pela taxa de eli-
minação), implicando um maior volume de 
distribuição, vai aumentar a vida média dos 
fármacos lipofílicos. Exemplos de fármacos 
com uma vida média mais longa nos idosos 
são as benzodiazepinas e os barbitúricos, 
devido à sua lipofilia. A permeabilidade da 
barreira hemato-encefálica também au-
menta com a idade, potenciando o risco 
dos efeitos cognitivos mais marcados dos 
fármacos psicotrópicos nos doentes idosos. 

Eliminação
 Os dois mecanismos de eliminação dos 
fármacos são a metabolização no fígado 
e a secreção no rim. Ambos são afetados 
pela idade.

Metabolização
A metabolização consiste na decomposição 
dos fármacos transformando-os em fárma-
cos mais hidrossolúveis, o que possibilita 
que sejam excretados pelo rim. O fígado 
é o órgão por excelência onde decorre a 
metabolização dos fármacos. Estas trans-
formações são o resultado das reações en-
zimáticas de fase I do citocromo P450, tais 
como a oxidação, a redução e hidrolise, e 
também das reações enzimáticas de fase 
II, reações de conjugação, tais como a glu-
curonidação, a sulfatação e a acetilação. A 
enzima mais importante do citocromo P450, 
envolvido (primeira passagem) no metabo-
lismo é o CYP3A4. 5,6
Vários estudos mostram que a metaboliza-
ção pelas vias de fase I está reduzida nos 
doentes idosos, enquanto as vias da fase 
II não são afetadas significativamente pelo 
envelhecimento. Deste modo embora haja 
uma progressiva redução no metabolismo 
hepático, esta geralmente não tem relevân-
cia clínica, exceto para os fármacos que so-
fram uma metabolização muito intensa de 
primeira passagem, tais como os opioides e 
a metoclopramida. Estes fármacos devem 
ser administrados em doses mais baixas, 
visto que a sua biodisponibilidade aumenta 

devido à redução do metabolismo de pri-
meira passagem.
As reações de fase II  são essencialmente 
processos de conjugação. Estas reações 
tornam os fármacos mais solúveis na água, 
o que possibilita a sua excreção pela urina 
e pela bile. Algumas benzodiazepinas, tais 
como, o oxazepam, lorazepam, e o tema-
zepam, que são metabolizadas somente 
na fase II, que está inalterada nas pessoas 
idosas, são por isso preferíveis neste gru-
po etárias, embora devam ser sempre que 
possível, usadas parcimoniosamente e por 
períodos curtos. 6
A progressiva redução da capacidade me-
tabólica hepática parece estar relacionada 
com a diminuição do fluxo hepático e a re-
dução da massa hepática, que reduz cerca 
de 20 a 50% entre os 30 e os 80 anos de 
idade. Acresce que um grande número de 
doentes idosos sofre de doenças hepáticas 
relacionadas com abuso de álcool, litíase, 
fígado gordo e síndroma metabólico, o que 
lhes pode afetar ainda mais significativa-
mente a função hepática. 

Excreção
A excreção é o processo pelo qual o lixo 
metabólico é eliminado do organismo pela 
urina, bile, fezes e pulmões. A via mais im-
portante é a renal, que remove as substân-
cias do sangue e as elimina pela urina.
 O rim diminui 20 – 30% de tamanho en-
tre os 30 e os 80 anos. O estudo micros-
cópico de biopsias mostra que o rim sofre 
de fibrose e atrofia tubular. Também a taxa 
de filtração glomerular declina progressiva-
mente com o avançar da idade. Em média 
esta redução é de 50% entre os 30 e os 90 
anos, embora exista uma grande variabili-
dade interindividual, com muitas pessoas 
mantendo a função renal praticamente into-
cada até idades muito avançadas. Grande 
parte deste declínio não é devido ao enve-
lhecimento, mas antes a doenças como a 
hipertensão e a diabetes. 2,7
Esta redução da taxa de filtração glomeru-
lar associada à idade afeta, a eliminação de 
muitos fármacos, tais como os antibióticos, 
os diuréticos, a digoxina, os bloqueadores 
adrenérgicos beta hidrossolúveis, os anti-
-inflamatórios não esteroides e os novos 
anticoagulantes orais. A digoxina é o exem-
plo de um fármaco em que a eliminação 
renal está diminuída, o que causa aumento 
da sua toxicidade nas pessoas idosas. 
Verificando-se com o avançar da idade um 
aumento da gordura corporal e uma redu-
ção da eliminação,  torna-se inevitável que 
a vida média dos fármacos aumente nos 
doentes idosos. Para avaliação e gestão 
da doença cronica renal das pessoas ido-

sas, a fórmula mais recomendada na de-
terminação da taxa de filtração glomerular 
é a CKD-EPI, a única que foi relativamente 
avaliada neste grupo etário. 7,9-11
 Em resumo, as modificações farmacociné-
ticas, mais importantes e frequentes, são 
a redução da função renal, seguida pelas 
alterações da função hepática. Podemos 
pois dizer que as pessoas idosas estão em 
maior risco de eventos adversos nomeada-
mente devido às alterações da eliminação 
renal e do metabolismo hepático associa-
das ao envelhecimento. 

Farmacodinâmica
A farmacodinâmica refere-se à forma como 
um fármaco afeta o organismo, ou seja, os 
efeitos fisiológicos que o fármaco exerce 
nos órgãos-alvo. Nos doentes idosos ocor-
rem modificações na sensibilidade dos ór-
gãos alvo para as mesmas concentrações 
plasmáticas quando comparada com a dos 
doentes mais jovens. Isto pode causar au-
mento ou diminuição da eficácia dos fárma-
cos para concentrações plasmáticas idênti-
cas. Um exemplo, é a maior sensibilidade 
do SNC aos fármacos psicoativos. 4,6,7
As alterações nos mecanismos homeostáti-
cos, nomeadamente do sistema autonómi-
co, tais como modificações das respostas 
da frequência cardíaca, da pressão arterial, 
da regulação da temperatura corporal e dos 
fluidos e eletrólitos, podem aumentar o risco 
de efeitos secundários. A evidência aponta 
para uma maior ocorrência de respostas 
farmacodinâmicas inadequadas, sobretudo 
dos fármacos que atuam no sistema nervo-
so central e no aparelho cardiovascular. 

Homeostasia

Nos doentes idosos há comprometimento 
dos mecanismos de:
•	 Regulação da temperatura
•	 Regulação da pressão arterial
•	 Resposta da frequência cardíaca
•	 Equilíbrio hidro-eletrolítico
•	 Função da bexiga
•	 Níveis da glicemia

Sensibilidade aos fármacos:
•	 A resposta às benzodiazepinas está 
aumentada
•	 A resposta à varfarina está aumentada
•	 A resposta dos recetores beta 1 e beta 
2 está diminuída (exemplo: resposta ao 
salbutamol e terbutalina)
•	 A resposta aos recetores alfa 2 está 
diminuída (exemplo: resposta à clonidina 
e metildopa)
•	 A resposta aos opioides está aumen-
tada
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Devido ao comprometimento dos mecanis-
mos homeostáticos, os doentes idosos têm 
uma suscetibilidade aumentada a efeitos 
adversos, tais como, a ocorrência de hi-
potermia, hipotensão ortostática, confusão 
mental, incontinência e retenção urinária.

A polifarmácia é mais frequente nos idosos 
devido há presença de várias patologias 
crónicas que levam à prescrição de múlti-
plos fármacos, o que é agravado pela even-
tual prescrição de fármacos potencialmente 
inapropriados. A polifarmácia aumenta a 
possibilidade de prescrição em cascata, 
quando a aparição de um efeito adverso é 
erradamente interpretada como uma nova 
doença e uma terapêutica adicional é pres-
crita para tratar este novo efeito adverso. 
Saliente-se que os doentes idosos com 
patologias e terapêuticas múltiplas estão 
em risco particularmente elevado de de-
senvolver estas cascatas medicamentosas. 
Como exemplo não raro, a prescrição de 
amlodipina a um doente idoso para tratar a 
hipertensão, pode provocar edemas maleo-
lares, que podem levar à medicação com 
furosemida que, por sua vez, pode causar 
disúria, urgência e aumento da frequência 
urinária, o que pode motivar a prescrição 
do bloqueador alfa alfusosina ou até de 
um antibiótico. Dias depois o doente pode 
passar a referir tonturas, provocadas por 
hipotensão ortostática, sendo-lhe por isso 
finalmente prescrito a beta-histina. Outro 
exemplo preocupante é a iniciação de tera-
pêutica anti-parkinsónica para tratar sinto-
mas causados por fármacos anti-psicóticos 
ou pela metoclopramida. A terapêutica anti-
-parkinsónica pode por sua vez causar no-
vos sintomas, nomeadamente, hipotensão 
ortostática e confusão mental. 6,7
Os inibidores da colinesterase (donepezil, 
rivastagmina e galantamina), comumente 
utilizados no tratamento da demência, po-
dem causar diarreia e incontinência uriná-
ria. Uma cascata terapêutica pode ocorrer 
quando uma prescrição de um inibidor da 
colinesterase é seguida pela administração 
de um anticolinérgico (p.e. oxibutinina) para 
tratar a incontinência urinária. 
Tem sido chamada a atenção para o risco 
da prescrição de fármacos anticolinérgi-
cos em série, por exemplo, a doentes com 
dor neuropática, incontinência urinária, 
depressão, etc., que vão exercer um efei-
to cumulativo anticolinérgico. São temidos 
os efeitos adversos associados à terapêu-
tica anticolinérgica que incluem falta de 
memória, confusão mental, alucinações, 
boca seca, retenção urinária, alteração da 
sudação, taquicardia e risco de queda. Os 
fármacos anticolinérgicos podem ainda pre-

cipitar glaucoma agudo em doentes com 
glaucoma de angulo estreito e retenção 
urinária nos doentes com hipertrofia be-
nigna da próstata. Têm sido criadas várias 
escalas das quais a mais conhecida é a 
Anticholinergic Risk Scale que atribui pon-
tos de acordo com a intensidade do efeito 
anticolinérgico de cada fármaco. 12

Interações medicamentosas
Os idosos são particularmente suscetíveis 
às interações fármacos-fármacos devido 
a fazerem frequentemente múltiplas tera-
pêuticas para as suas várias patologias. 
Como exemplo, refira-se o doente a fazer 
varfarina ou os novos anticoagulantes orais 
por fibrilhação auricular e simultaneamente 
terapêutica com AINE ou amiodarona. 4,6
Uma causa frequente de eventos adversos 
nas pessoas idosas é o de não se fazer o 
ajustamento da dose à função renal. Por 
outro lado, devido à diminuição da massa 
muscular nas pessoas mais velhas, os va-
lores da creatinina sérica podem não refle-
tir adequadamente a função renal. Muitas 
pessoas idosas com valores normais de 
creatinina podem ter já a função renal com-
prometida.
Os antipsicóticos (olanzapina, risperido-
na e quetiapina) estão entre os fármacos 
mais associados a efeitos adversos nos 
doentes internados em lares. Os doentes 
a tomar estes fármacos estão em maior 
risco de quedas e suspeita-se de aciden-
tes vasculares cerebrais e de demência. A 
varfarina é também um dos fármacos mais 
frequentemente responsáveis por efeitos 
adversos nos doentes internados em Lares. 
13,14
Os profissionais de saúde devem ter um 
conhecimento adequado não só dos poten-
ciais efeitos adversos mais frequentes dos 
fármacos, mas também das respetivas inte-
rações medicamentosas, assim como das 
interações com as patologias subjacentes. 
Para melhorar a prescrição desenvolve-
ram-se vários critérios que servem de apoio 
aos clínicos, muitas deles já incorporados 
em aplicações disponíveis em computado-
res, tablets e telemóveis.

Critérios de Beers
Os Critérios de Beers, criados em 1991 
nos Estados Unidos, são os mais usados 
para identificar e evitar a prescrição de 
fármacos inapropriados. O painel de peri-
tos selecionou por consenso uma lista de 
medicamentos considerados inapropria-
dos para os doentes idosos, quer devido a 
ineficácia quer ao elevado risco de efeitos 
adversos. Estes critérios de Beers têm sido 
atualizados periodicamente. Na revisão 

de 2015 foram criadas três categorias de 
fármacos: 1) os que devem ser evitados 
(p.e. barbitúricos); 2) aqueles que são po-
tencialmente inapropriados em idosos com 
determinadas patologias; 3) aqueles que 
devem ser utilizados com precaução. De 
entre os fármacos considerados potencial-
mente inapropriados, os AINE são dos mais 
utilizados e dos que provocam mais efei-
tos adversos graves. De facto, os doentes 
idosos têm grande suscetibilidade ao efeito 
dos anti-inflamatórios não esteroides, com 
risco elevado de hipertensão arterial, insufi-
ciência renal, insuficiência cardíaca e lesão 
gástrica. 13
Na revisão de 2019, que pode ser consulta-
da no sítio da American Geriatrics Society, 
destacam-se: evitar o uso concomitante de 
opioides e benzodiazepinas ou gabapenti-
noides (gabapentina, pregabalina), devido 
ao risco aumentado de overdose e efeitos 
adversos de sedação grave, com depres-
são respiratória e morte; não prescrever 
inibidores de recaptação da serotonina-
noradrenalina (venlafaxina, duloxetina) em 
doentes com história de quedas; evitar o 
trimetoprim-sulfametoxazol em doentes a 
tomar IECAs ou ARAII, que tenham diminui-
ção da função renal, pelo risco de hiperca-
liemia; utilizar com precaução a aspirina na 
prevenção primaria de doentes com mais 
de 70 anos, devido ao risco de hemorra-
gias. 14,
O STOPP criteria (Screening Tool of Older 
Persons Potentially Inappropriate Prescrip-
tions), outro programa destinado a apoiar a 
segurança da prescrição nos idosos, define 
uma extensa lista de situações clínicas es-
pecíficas nas quais o uso dos fármacos é 
considerado potencialmente inapropriado. 
Exemplos, incluem o uso de furosemida 
para tratar o edema maleolar, na ausência 
de insuficiência cardíaca. 17
Por outro lado, o START (Screening Tool 
to Alert to Right Treatment) identifica as 
terapêuticas benéficas subutilizadas nos 
idosos. Exemplos de fármacos referidos no 
START são os beta – agonistas ou os anti-
colinérgicos inalados na asma ou na DPOC, 
a varfarina e os novos anticoagulantes nos 
doentes com fibrilhação auricular, etc. 15
Todos estes critérios foram desenhados 
para servirem de guia, mas não para subs-
tituírem o julgamento clínico no caso clinico 
individual. Por isso, embora reconhecendo 
a utilidade dos instrumentos de apoio à te-
rapêutica, há muitas situações em que o 
emprego dos fármacos inapropriados pode 
ser justificado.

Síndroma de fragilidade
A fragilidade é um estado de vulnerabili-
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dade devido a perda das reservas bioló-
gicas, o que implica um risco aumentado 
de complicações, mesmo na sequência 
de uma doença ou stress ligeiros. São es-
tes doentes idosos os mais vulneráveis da 
população, geralmente com sarcopenia 
acentuada. Esta é definida por uma per-
da progressiva e generalizada do múscu-
lo-esquelético que se associa a eventos 
adversos, tais como, quedas, fraturas, in-
capacidade física, dependência e morte. A 
profunda perda de massa muscular pode 
ter um impacto significativo no volume de 
distribuição dos fármacos hidrossolúveis, 
assim como a profunda hipoalbuminemia 
que a acompanha. Por outro lado, na fragi-
lidade há um processo inflamatório intenso, 
em parte devido a desregulação do sistema 
imunitário, que pode reduzir a função das 
enzimas do citocromo P450, aumentando 
o risco de sobredosagem nas pessoas ido-
sas. 
 Estes doentes estão geralmente a tomar 
fármacos, nomeadamente com efeitos an-
ticolinérgicos, que aumentam o risco de 
efeitos adversos, nestes casos agravados 
devido às profundas alterações farmaco-
cinéticas e farmacodinâmicas e interações 
medicamentosas. 16,17

Demência
As pessoas idosas com demência têm um 
risco maior de anorexia e perda de peso, 
que leva a redução da massa muscular e 
da albumina sérica, o que agrava as alte-
rações que o volume de distribuição sofre 
com o envelhecimento. A demência é acom-
panhada por uma maior permeabilidade da 
barreira hemato-encefalica, o que aumenta 
o acesso dos fármacos ao cérebro e con-
sequentemente intensifica os seus efeitos 
neurológicos. A redução da acetilcolina nas 
pessoas com demência, associada ao au-
mento da permeabilidade da referida barrei-
ra, leva a um aumento dos efeitos adversos 
centrais dos fármacos anticolinérgicos. 7

Desprescrição 
A desprescrição é o processo de suspen-
são de terapêutica inapropriada, sob su-
pervisão médica, com o objetivo de gerir a 
polimedicação, reduzir os eventos adversos 
e melhorar o prognóstico. Vários estudos, 
conduzidos em doentes idosos com fragili-
dade, mostram que é benéfica a desprescri-
ção de todos os fármacos que não tenham 
uma clara indicação clínica ou quando haja 
evidência de baixa adesão à terapêutica. 14
 A polifarmácia é definida pela maior par-
te dos autores como o consumo diário de 
cinco ou mais fármacos. O elevado núme-
ro de fármacos no doente idoso potencia o 

aparecimento de efeitos adversos, de in-
terações entre fármacos e interações com 
as comorbilidades existentes. Nos doentes 
idosos esse risco é maior devido às pato-
logias múltiplas, às alterações no fígado e 
rim, devidas à idade, assim como à adesão 
irregular ao regime terapêutico. 6,14,15

Considerações finais
O tratamento tem como objetivos melhorar 
a história natural da doença (hipertensão, 
diabetes, dislipidemia, doença coronária, 
insuficiência cardíaca, depressão, etc.), ali-
viar os sintomas, como por exemplo, a dor 
no cancro ou nas artrites e melhorar a qua-
lidade de vida. 
 Os ensaios clínicos em geral excluem as 
pessoas mais velhas, devido a receios com 
a existência de comorbilidades e de efeitos 
adversos mais frequentes. Por isso, os be-
nefícios do tratamento nos idosos podem 
em muitas situações não estar completa-
mente demonstrados devido à falta de es-
tudos específicos neste grupo etário ou po-
dem não ser reconhecidos pelo clínico por 
motivos diversos. Como exemplo, refira-se 
que as estatinas, em prevenção secundá-
ria, são usadas em mais baixa proporção 
nos doentes idosos. O receio excessivo de 
efeitos adversos, o sentimento de futilida-
de e até discriminação involuntária, podem 
levar a que às pessoas mais velhas sejam 
injustamente negados fármacos que atuam 
beneficamente. Ou seja, um dos erros co-
metidos pelos clínicos é o de não medicar 
os doentes idosos com fármacos que lhes 
podem conferir benefícios. As intervenções 
preventivas, como o controlo dos fatores de 
risco, para redução dos eventos cardiovas-
culares, são nos doentes idosos, altamente 
efetivas. Para que essa terapêutica exerça 
um efeito benéfico é preciso que o doente 
tenha uma esperança de vida superior ao 
tempo previsto necessário para que o fár-
maco obtenha o resultado desejado.
As recomendações clínicas emanadas pe-
las Sociedades Científicas para as doenças 
crónicas mais comuns nos doentes idosos 
são baseadas nos ensaios clínicos, em que 
estes foram geralmente excluídos, e lamen-
tavelmente não são por regra adaptadas 
aos doentes mais idosos com patologias 
múltiplas ou com síndroma de fragilidade. 
Aliás a aplicação cega das recomendações, 
para a prática clínica a estes doentes, leva 
invariavelmente a uma polifarmácia gerado-
ra de interações medicamentosas e até a 
efeitos adversos indesejados. 18,19
Os efeitos do envelhecimento causam uma 
redução das múltiplas funções do organis-
mo, tais como, da visão, audição, degluti-
ção e memória, que condicionam dificul-

dade nos autocuidados, em doentes que 
frequentemente vivem sozinhos ou acom-
panhados por outra pessoa de idade avan-
çada. As pessoas idosas enfrentam várias 
dificuldades para tomar a medicação corre-
tamente. Os problemas de visão dificultam 
a leitura e a compreensão das instruções de 
utilização, tirar os medicamentos da caixa, 
dificuldade em engolir e até esquecer-se de 
tomar a medicação devido a problemas de 
memória.
O tratamento dos doentes idosos é mais 
complexo devido às múltiplas patologias 
e ao elevado número de fármacos empre-
gues, que podem produzir com mais faci-
lidade efeitos adversos. Uma das regras 
da medicina geriátrica é considerar que o 
aparecimento de um novo sintoma após a 
iniciação de um novo fármaco deve fazer 
suspeitar até prova em contrário de ter sido 
causado por esse novo fármaco. A outra 
regra fundamental é a de começar a tera-
pêutica com doses baixas e aumentar, se 
necessário, a dose lentamente (“start low 
and go slow”) 6,7
Nunca é demais salientar a importância 
de individualizar a terapêutica nos doentes 
idosos e rever o regime terapêutico perio-
dicamente, devendo-se para isso pedir ao 
doente ou ao cuidador para trazer em todas 
as consultas, as embalagens ou rótulos de 
todos os medicamentos que está a tomar. 
A elaboração de uma guia terapêutica no 
fim de cada consulta, com a lista de medi-
camentos, a respetiva dosagem e horário, 
bem como as indicações do fármaco é 
extremamente útil para o doente, assegu-
rando uma melhor adesão à terapêutica e 
evitando erros na toma dos mesmos.

Resumo
Prescrever fármacos a doentes idosos re-
veste-se de grandes dificuldades e riscos 
particulares. devido às modificações as-
sociadas ao envelhecimento, que ocorrem 
na farmacocinética e na farmacodinâmica, 
condicionando maior risco de efeitos adver-
sos. Para além destas, também alterações 
que ocorrem nas funções motora e cogniti-
va, assim como nos órgãos dos sentidos, 
particularmente da visão, podem colocar 
dificuldades na administração correta dos 
fármacos.
Nos doentes idosos ocorrem também mo-
dificações na sensibilidade dos órgãos alvo 
para as mesmas concentrações plasmáti-
cas quando comparada com a dos doentes 
mais jovens. A evidência aponta para uma 
maior ocorrência de respostas farmaco-
dinâmicas inconvenientes, sobretudo dos 
fármacos que atuam no sistema nervoso 
central e no aparelho cardiovascular. 
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Por outro lado, a polifarmácia é mais fre-
quente nas pessoas mais velhas devido há 
presença de várias patologias crónicas que 
levam à prescrição de múltiplos fármacos, o 
que é agravado pela prescrição de fárma-
cos potencialmente inapropriados. A polifar-
mácia aumenta a possibilidade de prescri-
ção em cascata, quando a aparição de um 
efeito adverso é erradamente interpretado 
como uma nova doença e uma terapêutica 
adicional é prescrita para tratar este novo 
efeito adverso. 
Os profissionais de saúde devem ter um 
conhecimento adequado não só dos poten-
ciais efeitos adversos mais frequentes dos 
fármacos, mas também das respetivas inte-
rações medicamentosas, assim como das 
interações com as patologias subjacentes. 
Para melhorar a prescrição desenvolveram-
-se vários critérios que servem de apoio aos 
clínicos, muitas deles já incorporados em 
aplicações disponíveis em computadores, 
tablets e telemóveis. Embora reconhecendo 
a utilidade destes instrumentos de apoio à 
terapêutica, o juízo clinico deve continuar a 
prevalecer no caso clinico individual, dado 
que há muitas situações em que o emprego 
de fármacos, aparentemente contraindica-
dos, pode ser justificado.
Vários estudos, conduzidos em doentes ido-
sos com fragilidade, mostram que é bené-
fica a desprescrição de todos os fármacos 
que não tenham uma clara indicação clinica 
ou quando haja evidência de baixa adesão 
à terapêutica.
As intervenções preventivas, como o con-
trolo dos fatores de risco para redução dos 
eventos cardiovasculares, são nos doentes 
idosos, altamente efetivas. Para que isto 
aconteça é preciso que o doente tenha uma 
esperança de vida superior ao tempo previs-
to necessário para que o fármaco produza o 
benefício desejado.
A prescrição nos idosos exige vigilância 
atenta e revisão periódica da terapêutica, 
tendo em consideração os objetivos do 
tratamento, o impacto de cada fármaco, o 
estado funcional e a presença de comorbi-
lidades
O conhecimento das consequências do 
envelhecimento e das alterações da farma-
cocinética e farmacodinâmica é fundamen-
tal para ajudar o médico a otimizar o efeito 
terapêutico e a reduzir os efeitos adversos.

Summary
Prescribing drugs to elderly patients in-
volves great difficulties and particular 
risks. due to changes associated with 
aging, which occur in pharmacokinetics 
and pharmacodynamics, leading to a 
greater risk of adverse effects. In addi-
tion to these, changes that occur in mo-

tor and cognitive functions, as well as in 
the sense organs, particularly vision, can 
pose difficulties to the correct administra-
tion of drugs.
In elderly patients, changes in target or-
gan sensitivity also occur at the same 
plasma concentrations as compared to 
younger patients. Evidence points to a 
greater occurrence of inconvenient phar-
macodynamic responses, especially for 
drugs that act on the central nervous sys-
tem and the cardiovascular system.
On the other hand, polypharmacy is more 
frequent in older people due to the pres-
ence of several chronic pathologies that 
lead to the prescription of multiple drugs, 
which is aggravated by the prescription of 
potentially inappropriate drugs. Polyphar-
macy increases the possibility of prescrib-
ing cascade, when the appearance of an 
adverse effect is wrongly interpreted as a 
new disease and an additional therapy is 
prescribed to treat this new adverse effect.
Healthcare professionals must have ade-
quate knowledge not only of the most fre-
quent potential adverse effects of drugs, 
but also of their drug interactions, as well 
as interactions with underlying patholo-
gies.
To improve prescribing, several criteria 
were developed to support clinicians, 
many of them already incorporated into 
applications available on computers, tab-
lets and mobile phones. Although recog-
nizing the usefulness of these therapeutic 
support instruments, clinical judgment 
must continue to prevail in the individual 
clinical case, given that there are many 
situations in which the use of drugs, ap-
parently contraindicated, can be justified.
Several studies, conducted in elderly pa-
tients with frailty, show that it is beneficial 
to deprescribe all drugs that do not have 
a clear clinical indication or when there is 
evidence of low adherence to therapy.
Preventive interventions, such as con-
trolling risk factors to reduce cardiovascu-
lar events, are highly effective in elderly 
patients. For this to happen, the patient 
must have a life expectancy greater than 
the expected time necessary for the drug 
to produce the desired benefit.
Prescribing in the elderly requires careful 
surveillance and periodic review of the 
therapy, taking into account the treatment 
goals, the impact of each drug, the func-
tional status and the presence of comor-
bidities.
Knowledge of the consequences of aging 
and changes in pharmacokinetics and 
pharmacodynamics is essential to help 
the clinician optimize the therapeutic ef-
fect and reduce adverse effects.

Bibliografia
1. James M. Wooten. Pharmacotherapy consider-
ations in elderly adults. South Med J. 2012; 105(8):437-
445. 
2. Klotz U. Pharmacokinetics and drug metabolism in 
the elderly. Drug Metab Rev.   2009;41(2):67-76.
3. Reeve E, Wiese MD, Mangoni AA. Alterations in 
drug disposition in older adults. Expert Opin Drug Me-
tab Toxicol. 2015 Apr;11(4):491-508.
4. Sera LC, McPherson ML. Pharmacokinetics and 
pharmacodynamic changes associated with aging 
and implications for drug therapy. Clin Geriatr Med. 
2012;28:273-286
5. Klotz U. Pharmacokinetics and drug metabolism in 
the elderly. Drug Metab Rev. 2009; 41(2): 67- 76.
6. Steinman MA, Hanlon JT. Managing medications 
in clinically complex elders: “There got to be a happy 
medium”. JAMA. 2010; 304: 1592-1601
7. Notenboom K, Beers E, van Riet-Nales DA, et 
al. Practical problems with medication use that older 
people experience: a qualitative study. J Am Geriatr 
Soc. 2014; 62(12): 2339- 2344
8. Levey AS, Inker LA, Coresh J  Chronic kidney dis-
ease in older people. JAMA 2015; 314(6):557–558; 
9. Flamant M, Haymann JP, Vidal-Petiot E, et al. GFR 
estimation using the Cockcroft-Gault, MDRD study, and 
CKD-EPI equations in the elderly. Am J Kidney Dis. 
2012;60:847-849.
10. Mallappallil M, Friedman EA, Delano BG, Mc-
Farlane SI, Salifu MO. Chronic kidney disease in 
the elderly: evaluation and management. Clin Pract 
(Lond). 2014; 11: 525- 535.
11. Drenth-van Maanen AC, Jansen PA, Proost JH, et 
al. Renal function assessment in older adults. Br J Clin 
Pharmacol. 2013; 76: 616- 623.
12. Rudolph J, Salow MJ, Angelini MC, McGlinchey 
RE. The anticholinergic risk scale and anticholinergic 
adverse effects in older persons. Arch Intern Med 2008; 
165: 508–513.
13. Beers MH. Explicit criteria for determining potential-
ly inappropriate medication use by the elderly. An up-
date. Arch Intern Med 1997; 157: 1531-6 
14. the 2019 American Geriatrics Society Beers Crite-
ria® Update Expert Panel. American Geriatrics Society 
2019 Updated AGS Beers Criteria® for Potentially Inap-
propriate Medication Use in Older Adults. J Am Geriatr 
Soc 2019; 67:674-94
15. O’Mahony D, O’Sullivan D, Byrne S, et al. STOPP/
START criteria for potentially inappropriate prescribing 
in older people: version 2. Age Ageing 2015; 44:213-18
16. Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, et al. Sarco-
penia: revised European consensus on definition and 
diagnosis. Age Ageing. 2019; 48(1):16-31.
17. Dent, E., Morley, J.E., Cruz-Jentoft, A.J. et 
al. Physical Frailty: ICFSR International clinical practice 
guidelines for identification and management. J Nutr 
Health Aging 2019; 23, 771–787
18. Cherubini A, Del SS, Ouslander J, Semla T, Michel 
JP. Fighting against age discrimination in clinical trials. J 
Am Geriatr Soc. 2010; 58: 1791- 1796
19. Cerreta F, Eichler HG, Rasi G. Drug policy 
for an aging population--the European medicines 
Agency’s geriatric medicines strategy. N Engl J 
Med. 2012; 367: 1972- 1974.



Revista oficial SPGG

20

DAPÍA CONDE, MARÍA 
D. Profesora Dra. Titular Universidad. Facultad de Educación y 
Trabajo social. Pedagoga y Doctora en Psicopedagogía. Departa-
mento de Análisis e Intervención Psicosocioeducativa, Universi-

dade de Vigo (Campus de Ourense), España
https://orcid.org/0000-0003-1348-2654

FAÍLDE GARRIDO, JOSÉ MARÍA
Profesor Dr. Titular Universidad. Facultad de Educación y Trabajo so-
cial, Licenciado en Psicología Clinica y Doctor en Psicología.  Departa-
mento de Análisis e Intervención Psicosocioeducativam Universidade 

de Vigo (Campus de Ourense), España. 
https://orcid.org/0000-0002-0946-7729

ANTÍA RIVERA NIETO
Investigadora Predoctoral, Graduada en Educación Social. 

Departamento de Análisis e Intervención Psicosocioeducati-
vam Universidade de Vigo (Campus de Ourense), España.

LAURA RUIZ SORIANO
Investigadora Predoctoral. Graduada en Educación Social. De-
partamento de Análisis e Intervención Psicosocioeducativam 

Universidade de Vigo (Campus de Ourense), España.

Resumen: La población mundial está enve-
jeciendo más rápidamente que en los años 
precedentes; de acuerdo con el Informe de 
Envejecimiento en Red entre los años 2019 
y 2068 la población de más de 65 años au-
mentará de un 19,3% a un 29,4%. En el 
marco del envejecimiento activo, la satis-
facción con el ocio es considerada uno de 
los principales factores que inciden sobre 
la calidad de vida, siendo por ello necesa-
rio profundizar en el estudio de los benefi-
cios del ocio en el colectivo de las personas 
mayores. 
El principal objetivo de la siguiente inves-
tigación es aproximarse a los patrones de 
ocio de las personas mayores; así como 
a sus actitudes; comparando las personas 
de 65 a 75 años y las de 76 o más años. 
Para ello se ha reclutado una muestra de 
287 participantes de la comunidad autó-
noma de Galicia a la que se administró un 
cuestionario para conocer su implicación 
en actividades de ocio asi como una escala 
de actitudes hacia el ocio, completándose 
con variables de identificación sociodemo-
gráficas. Los contrastes analíticos entre las 
dos submuestras se efectuaron mediante la 
prueba U de Mann-Whitney y para las varia-
bles de clasificación se utilizó el estadístico 
chi cuadrado.
Los resultados muestran que el grupo de 
mayores de 65 a 75 tiene una mayor ten-
dencia a realizar actividades de ocio cultu-
rales y físicas; sin embargo, a medida que 
envejecen las actividades cambian y predo-
mina el ocio pasivo. También con el trans-
curso de los años cambian las actitudes 
hacia el ocio, disminuyendo su componente 

cognitiva.
En conclusión, este estudio refleja el efecto 
modulador de la edad sobre los patrones y 
las actitudes de ocio de personas mayores.

Palabras clave: personas mayores, ocio, 
patrones, actitudes, envejecimiento activo
Tipología do artigo: Investigación
Teaser (Frase num máximo de 30 palavras 
que foque a mensagem chave do artigo). 
Los patrones y las actitudes de las perso-
nas mayores hacia el ocio se modifican a 
medida que aumenta la edad.

Abstract: The world population is aging 
faster than in previous years; According to 
the Network Aging Report, between 2019 
and 2068, the population over 65 years 
of age will increase from 19.3% to 29.4%. 
Within the framework of active aging, satis-
faction with leisure is considered one of the 
main factors that affect quality of life, and it 
is therefore necessary to go deeper into the 
study of the benefits of leisure in the group 
of older people.
The main objective of the following research 
is to approach the leisure patterns of the 
elderly; as well as their attitudes; compar-
ing people aged 65 to 75 and those aged 
76 or older. For this, a sample of 287 par-
ticipants from the autonomous community 
of Galicia was recruited, to whom a ques-
tionnaire was administered to find out their 
involvement in leisure activities as well as 
a scale of attitudes towards leisure, com-
pleted with sociodemographic identification 
variables. The analytical contrasts between 
the two subsamples were carried out using 

the Mann-Whitney U test and the chi-square 
statistic was used for the classification vari-
ables.
The results show that the group of people 
older than 65 to 75 has a greater tendency to 
carry out cultural and physical leisure activi-
ties; however, as they age, activities change 
and passive leisure predominates. Also over 
the years, attitudes towards leisure change, 
decreasing its cognitive component.
In conclusion, this study reflects the modu-
lating effect of age on leisure patterns and 
attitudes of older people.

Keywords: older people, leisure, patterns, 
attitudes, active aging

1. Introducción
El porcentaje de personas mayores se está 
incrementando a nivel mundial y debe ser 
considerado como una de las mayores 
conquistas actuales que exige nuevos 
planteamientos. La OMS con el objeto de 
dar respuesta a estas exigencias propone 
un plan de acción mundial, Década de 
Envejecimiento Saludable 2020-2030, en 
el que las personas mayores son el eje y 
cuyo objetivo es “reducir las desigualdades 
en materia de salud y mejorar la vida 
de las personas mayores, sus familias y 
sus comunidades a través de la acción 
colectiva”1. 
Aunque el proceso de envejecimiento 
se está produciendo a nivel mundial se 
mantienen diferencias por zonas. Japón 
encabeza la lista de países con mayor 
población mayor (28%) y es el sur de 
Europa la región más envejecida con una 

¿LA EDAD INDUCE CAMBIOS EN EL OCIO DE 
LAS PERSONAS MAYORES?



Revista oficial SPGG

21

tasa del 21%, en la que se destacan países 
como Portugal, Grecia, Italia o España2.
La realidad demográfica actual, con unas 
previsiones que apuntan a un incremento 
importante de las personas mayores, 
exige un abordaje del envejecimiento 
multidimensional, que vaya más allá de 
la salud y en la que se prime el bienestar 
y la calidad de vida en esta etapa de la 
vida. Hoy la preocupación ya no se centra 
en añadir años a la vida, sino en tener 
un envejecimiento saludable, activo o 
exitoso; todos ellos lemas que, desde 
organizaciones de ámbito internacional 
como desde propuestas políticas, han 
sido defendidas. La OMS en el año 20023, 
acuñaba el término “envejecimiento activo” y 
lo definía como “el proceso de optimización 
de las oportunidades de salud, participación 
y seguridad con el fin de mejorar la calidad 
de vida de las personas a medida que 
envejecen” (p. 12). 
Enmarcada en esta filosofía, recientemente 
la OMS propone el envejecimiento 
saludable desde un enfoque amplio que no 
se limita a la ausencia de enfermedades y, 
por tanto, ha de “fomentar el desarrollo de 
las capacidades funcionales que permitan 
a las personas mayores ser y hacer lo que 
ellas prefieran”1 (p. 3). 
Otro de los términos empleados para 
referirse a este proceso es el de 
envejecimiento con éxito - Successful Aging 
- 4,5,6 que también reconoce la importancia en 
este periodo de la satisfacción y bienestar 
vital y el mantenimiento de las funciones 
cognitivas, físicas y sociales que permitan a 
la persona su autonomía.
Todas las perspectivas actuales, 
independientemente del término acuñado 
- envejecimiento activo, saludable o con 
éxito - constituyen expresiones de un logro 
conseguido y escrito en positivo. Coinciden 
en la necesidad de mantener la salud 
biopsicosocial procurando el mantenimiento 
de las funciones físicas, mentales y 
sociales durante el mayor tiempo de vida 
y además insisten en que la participación 
de las personas mayores juega un papel 
fundamental. Así, envejecer activa y 
saludablemente lleva implícito participar, no 
únicamente en actividades laborales sino en 
todas las esferas y facetas de la vida. El uso 
activo del tiempo es considerado una de las 
claves para alcanzar ese envejecimiento de 
calidad7.
A partir de los 65 años, con ligeras variaciones 
según los países cesa habitualmente la 
actividad laboral por lo que se incrementa el 
tiempo disponible, como consecuencia de 
la disminución de obligaciones laborales y, 
generalmente, también familiares. El tiempo 

libre de esta etapa puede convertirse en 
una nueva oportunidad para el júbilo, para 
el disfrute del ocio o, por el contrario, un 
espacio para el aburrimiento, sin saber qué 
hacer ni en qué “matar el tiempo”.  
La participación en actividades de ocio que 
den significado a ese tiempo libre es para 
las personas mayores una de las principales 
oportunidades de satisfacción vital y de 
bienestar subjetivo8. Es considerada un 
predictor del bienestar y la calidad de vida 
de las personas mayores, según se ha 
confirmado en diferentes investigaciones 
7,9,10,11,12 asociándolo asimismo a un 
envejecimiento exitoso ya que ayuda al 
mantenimiento de la salud cognitiva, física y 
mental13 así como a la reducción de síntomas 
depresivos14, incluso en las personas 
mayores de más edad, si se comparan los 
menos activos en actividades de ocio con 
los más activos, éstos manifiestan mayor 
satisfacción con la ocupación del tiempo y 
menores síntomas depresivos15.
Por tanto, el ocio se convierte en un 
valor fundamental y la participación en 
actividades de ocio puede considerarse 
una fuente de bienestar16 que contribuye 
a un envejecimiento satisfactorio y 
saludable y aumenta la satisfacción con 
la vida de las personas mayores. Si bien 
todas las formas de ocio pueden tener 
efecto positivo, y siempre dependerá de 
los gustos o preferencias individuales, 
estudios recientes confirman que no 
todos los tipos de actividades producen 
los mismos efectos. Son las actividades 
de ocio activo15,17, sociales, emocionales, 
activas y productivas18, físicas19, viajes20, 
sociales, culturales, actividad física y de 
voluntariado21,22, actividades al aire libre 23,24 

o actividades religiosas25 las que arrojan 
mayores niveles de beneficio. 
Bajo la consideración de que el ocio 
contribuye a un envejecimiento exitoso, 
activo y saludable y mejora su satisfacción 
y calidad de vida, es necesario fomentar 
la participación en actividades de ocio. 
Sin embargo, con frecuencia las personas 
mayores encuentran limitaciones para 
poder dar respuesta a sus demandas o 
intereses en el ocio. Los hallazgos de 
algunas investigaciones apoyan la idea de 
adaptar los programas de ocio dirigidos a 
personas mayores a sus necesidades e 
intereses diversos, planteando propuestas 
flexibles, así como aumentando los tipos 
y ubicaciones de las actividades26. Otro 
de los obstáculos a los que se enfrentan 
las personas mayores para ejercer el 
derecho al ocio son las limitaciones físicas 
propias del envejecimiento, más acusadas 
a medida que aumenta la edad, lo que les 

conduce a un ocio más pasivo - ver la tv, 
escuchar la radio, leer o hablar por teléfono 
- que provocan menor satisfacción vital27.
En este contexto nos hemos planteado en el 
presente estudio analizar los patrones y las 
actitudes de ocio de las personas mayores 
en un contexto altamente envejecido 
(comunidad autónoma de Galicia), 
comparando dos grupos, las personas de 
65 a 75 años con aquellas de 76 o más 
años, indagando el efecto que pudiera tener 
la edad en los mismos.

2 Métodos
2.1 Participantes
En el presente estudio tomaron parte 283 
participantes mayores de 65 años. Para el 
análisis de datos esta población se dividió 
en dos categorías: las personas mayores 
de 65 a 75, que representaron el 51,9% 
con 147 participantes; y la categoría de 
personas mayores de 75 y más, el 48,1% 
con 136 participantes. El grupo etario de 
65 a 75 años tenía una media de edad 
de 69,71 años (SD= 3.04), un nivel de 
instrucción mayoritariamente bajo (56,5%), 
su nivel profesional antes de la jubilación 
en la mayoría de los casos bajo (50,7%) y 
reside mayoritariamente en entornos rurales 
o semiurbanos (77,4%). Por lo que respecta 
al grupo de 76 y más años, su edad media 
se situó en 82,54 años (SD=4,77), su nivel 
de instrucción es muy bajo (79,84%) y su 
nivel profesional antes de la jubilación 
mucho menos cualificado que el grupo de 
65 a 75 años (73,3%). Respecto al lugar de 
residencia, al igual que el grupo anterior, 
reside mayoritariamente en entornos rurales 
o semiurbanos (77,7%). 

2.2 Instrumentos
Para la recogida de datos se utilizaron 
dos instrumentos. En primer lugar un 
cuestionario empleado en el estudio de 
Scarmeas et al28 en el que se les solicitaba a 
los participantes que indicaran la frecuencia 
con que realizaban, en los últimos seis 
meses, cada una de las 18 actividades de 
ocio propuestas, seleccionando una de las 
siguientes opciones de respuesta: nunca, 
algunas veces y a menudo. Posteriormente, 
a efectos de análisis las actividades fueron 
agrupadas en cinco categorías de ocio: 
cultural, pasivo, social, físico, artístico-
manual. 
En segundo lugar, se administró la “Esca-
la de actitudes hacia el ocio” -versión corta, 
LASSV29 (validación portuguesa30), que fue 
adaptado al español mediante el método de 
traducción inversa. Está constituida por 18 
items que mide los tres componentes actitu-
dinales hacia el ocio: cognitivo (ítems 1-6), 
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afectivo (ítems 7-12) y conductual (ítems 13-
18). Cada ítem se presenta en una escala tipo 
Likert, con 5 opciones de respuesta (1-5). La 
puntuación para cada subescala varía de 6 a 
30 y para la escala total de 18 a 90; puntuacio-
nes más altas indican actitudes más positivas.
Junto a estos dos cuestionarios, se recogieron 
datos sociodemográficos (edad, género, nivel 
de estudios, cualificación profesional y lugar de 
residencia).

2.3 Procedimiento
A los y las participantes se les administró 
el cuestionario de forma individual o en 
pequeños grupos con la presencia de los 
investigadores. Algunas personas cubrían 
directamene ellas mismas el cuestionario; en 
otras personas, generalmente las de mayor 
edad, por sus circunstancias fue necesario 
que la administración se realizara como una 
entrevista, en la que se leían las preguntas y 
se iban cumplimentando las respuestas en 
presencia de la persona entrevistada. El tiempo 
promedio que los participantes dedicaron a 
completar los instrumentos fue de 30 a 40 
minutos.

El estudio fue aprobado por el Comité Ético 
del Programa de Doctorado en Ciencias 
de la Educación y del Comportamiento 
de la Universidad de Vigo (CE-DCEC-
UVIGO-2016-03-18-6462). Esta autorización 
garantiza que el estudio cumple con los 
principios éticos recogidos en la Declaración 
de Helsinki, para estudios con seres humanos. 
Todos los participantes fueron informados del 
propósito de la investigación, se les solicitó su 
colaboración y se obtuvo su consentimiento 
informado por escrito, pidiendoles sinceridad 
e informando de la confidencialidad en el 
tratamiento de los datos.

2.4 Análisis de datos
En primer lugar, se llevó a cabo un proceso 
de depuración y codificación de los datos 
para su posterior análisis. A continuación, 
se realizaron análisis descriptivos para 
determinar las características de la muestra, 
mediante el cálculo de medidas de tendencia 
central o posición y de dispersion, pudiendo 
así establecer los primeros resultados de 
homogeneidad y presencia de elementos 
anómalos o outliers que pudieran producir 
resultados incoherentes. A continuación, y 
antes de analizar la influencia de las distintas 
variables, se realizó una prueba de normalidad 
mediante el estadístico de Kolmogorov-
Smirnov. Considerando que la muestra no 
estaba distribuida normalmente, los contrastes 
analíticos se efectuaron mediante la prueba U 
de Mann-Whitney (alternativa no paramétrica 
al ANOVA de un factor) y se calculó el tamaño 

Tabla 1
Frecuencia de realización de actividades de ocio

Tabla 2
Patrones de ocio
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del efecto mediante el estadísltico g de 
Hedges. Para las variables de clasificación 
se realizaron contrastes estadísticos 
mediante la prueba chi cuadrado.

 Los análisis fueron realizados mediante 
el paquete estadístico para las ciencias 
sociales IBM-SPSS, en su versión 24.

3. Resultados
Tal como se aprecia en la tabla 1, las 
actividades más realizadas por ambos 
grupos son bastante coincidentes. En el 
grupo etario de 65 a 75 años, las actividades 
más realizadas son, por este orden: “ver la 
TV o escuchar la radio” (100%), “Visitar o 
haber sido visitado por amigos o parientes 
o vecinos” (95,9%), “Leer libros, revistas o 
periódicos” (91,8%), “Salir a pasear o corer” 
(88,4%) y “pasar tiempo estando solo” 
(79,6%). Por lo que se refiere al grupo de 
76 años y más, las cinco actividades más 
realizadas son, por este orden: “ver la TV o 
escuchar la radio” (98,5%), “Salir a pasear o 
corer” (92,6%), “Visitar o haber sido visitado 
por amigos, parientes o vecinos” (90,4%), 
“Pasar tiempo estando solo (83,8%) y 
“Jugar a las cartas u otros juegos” (82,4%). 
Por otra parte, se detecta asociación 
estadísticamente signifcativas entre las 
variables tipo de actividad de ocio y grupo 
etario, en 8 de las 18 actividades de ocio 
analizadas, siendo el grupo de 65 a 75 años 
el que refirió porcentajes de realización 
más elevados en todas estas actividades: 
“Leer libros, revistas o periódicos” (X2= 
8,12, p=,004), “Ir a conferencias o 
conciertos” (X2= 13,85, p<,001), “Ir al teatro 
o al cine” (X2= 17,16, p<,001), “Viajar o 
hacer excursiones” (X2= 8,81, p=,002), 
“Participar en deportes, bailar o hacer 
ejercicio” (X2= 20,56, p<0,001), “Cocinar o 
preparar comida como pasatiempo” (X2= 
15,90, p<,001), “Coleccionar cosas como 

un hobby” (X2= 5,97, p=,010) y “Participar 
como miembro de un club u organización” 
(X2= 14,36, p<,001).
En el análisis de las categorías de ocio en 
función del grupo de edad se detectaron 
diferencias estadísticamente significativas 
en tres de las cinco categorías (ver Tabla 2): 
ocio cultural, ocio pasivo y ocio físico. Como 
se puede apreciar el grupo de 65 a 75 años, 
refiere practicar en mayor medida que el 
grupo de 76 y más años, las actividades de 
ocio cultural (U= 7577,50, p<,001; g+=,389) 
y físico (U= 8452,00, p=,022; g+=,277). Por 
su parte, el grupo de 76 y más años practica 
en mayor medida actividades de ocio pasivo 
(U= 7559,50, p<,001; g+=,342). Por lo que 
se refiere al ocio social y artistico manual no 
encontramos diferencias estadisticamente 
significativas entre los dos grupos de edad. 
Por otra parte, al analizar las actitudes de los 
dos grupos hacia el ocio (ver Tabla 3), solo 
se hallaron diferencias estadísticamente 
significativas en el componente actitudinal 
cognitivo (U= 86680,00; p<,001; g+=,237), 
siendo el grupo de menos edad quien 
presenta puntuaciones más elevadas. 

4. Discusión
En los últimos 50 años se ha incrementado 
de modo significativo la esperanza de vida 
al nacer a nivel mundial31, pero también 
la esperanza de vida despues de los 65 
años. Así la cuestión, las personas mayores 
tienen un horizonte medio de vida de 
aproximadamente 15 a 20 años32. 
Frente al concepto negativo que estaba 
asociado a la vejez33, actualmente, se está 
imponiendo una visión más positiva del en-
vejecimiento, en línea con el paradigma del 
envejecimiento activo. Este aspecto, junta-
mente con el incremento de la esperanza 
de vida después de los 65 años32 permite a 
las personas mayores participar más activa-
mente en la sociedad y emplear su tiempo 

libre en actividades de ocio gratificantes y 
saludables8,17,34.
La influencia de la variable edad en los pa-
trones y en la implicación en las actividades 
de ocio de las personas mayores, es algo 
que se constata de modo consistente en 
los estudios27,35. A medida que las personas 
van cumpliendo años, sus actividades de 
ocio y la implicación en ellas va variando27. 
En este sentido, algunos estudios indican 
que las personas mayores invierten signifi-
cativamente más tiempo que otros grupos 
etarios en actividades de ocio pasivo y me-
nos en actividades relacionadas con el ocio 
social y cultural36.
En nuestro estudio, hemos constatado que 
el ocio de las personas mayores no es uni-
forme, detectándose diferencias estadís-
ticamente significativas en función de la 
edad. Así los grupos de adultos mayores, 
de menos y más de 76 años, difieren en 
la frecuencia de realización de actividades 
de ocio -encontrando diferencias estadísti-
camente significativas en 8 de las 18 acti-
vidades analizadas-, aspecto que también 
se observa cuando analizamos las agrupa-
ciones de ocio, disminuyendo el ocio cul-
tural y social a edades más avanzadas e 
incrementandose el ocio pasivo27. Además, 
observamos que el grupo de 65 a 75 tiene 
creencias y opiniones (componente actitudi-
nal cognitivo) sobre el ocio significativamen-
te más favorables que el grupo etario de 76 
y más años.
Las actitudes hacia el ocio y la tipología de 
ocio muy probablemente está condicionada 
por los estereotipos edadistas. Así los 
estereotipos edadistas, no solo actúan 
como descriptores, sino que además tienen 
una influencia en la prescripción de la 
conducta, pudiendo condicionar el tipo de 
actividades en que se implican36. En línea 
con esta idea, Cuenca y San Salvador37, 
refieren que las actitudes hacia el ocio 
serán esenciales para la valoración que 
de ellas hacen las personas mayores y, 
también, para su participación e implicación 
en ellas. Por consiguiente, se hace 
necesario seguir trabajando en mejorar 
el conocimietno sobre el envejecimiento, 
y contribuir a erradicar loas estereotipos, 
los prejuicios y la driscriminación viejista. 
A este respecto, tres son las estrategias 
que parecen ser eficaces para luchar 
contra el edadismo: i) las políticas y la 
legislación; ii) las intervenciones basadas 
en la evidencia empírica; y iii) el contacto 
y la convivencia intergeneracional38, e 
incluso lo que algunos autores denomina 
“la socialización profigurativa”, un nuevo 
concepto que alude a la promoción de la 
interdependencia intergeneracional y que 

Tabla 3
Actitudes hacia el ocio
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se presenta como un nuevo contrato social 
entre generaciones, más solidario, con 
equidad, respeto y reconocimiento mutuo, 
como integrantes activos e interdepedientes 
de la sociedad y con el concurso de todas 
las edades39.

Conclusión
En conclusión, este estudio refleja el efecto 
modulador de la edad sobre los patrones y 
las actitudes de ocio de personas mayores. 
La frontera de los 75 parece demarcar 
diferencias en las actitudes hacia el ocio, 
al menos, en el componente cognitivo. 
Por otra parte, se observan diferencias 
importantes en los patrones de ocio, siendo 
las cohortes más jóvenes las que refieren 
una mayor implicación en actividades 
de ocio físico (ej. participar en deportes, 
bailar o hacer ejercicio), cultural (ir al cine 
o al teatro) y social (ser miembro de un 
club u organización). Por otra parte, en las 
personas de 76 y más años se observa un 
incremento del ocio pasivo.
El presente estudio, tiene la fortaleza, de 
ser uno de los pocos que profundiza en el 
estudio del ocio en el colectivo de personas 
mayores, tratando de ver la influencia de 
la edad. Sin embargo, presenta una serie 
de limitaciones que debieran ser tenidas 
en consideración, por una parte se trata de 
un estudio con diseño transversal y con un 
tamaño muestral no excesivamente amplio. 
Por tanto, propoenmos seguir investigando 
esta cuestión utilizando otro tipo de diseños, 
como los diseños longitudinales o incluso, 
los denominados diseños secuenciales40.
Los resultados de esta Investigación, pue-
den ser de utilidad para el diseño, imple-
mentación y evaluación de programas que 
pretendan promocionar el ocio, como una 
herramienta para contribuir a un envejeci-
miento activo y saludable y a mejorar con 
ello la calidad de vida de las personas 
mayores. Para ello se hace necesario adap-
tar los programas de ocio a sus necesida-
des e intereses, así como a sus limitaciones 
e incrementar las oportunidades, tanto en lo 
que se refiere a la diversidad como a la pro-
ximidad de la oferta.
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LONGEVIDADE 
SAUDÁVEL, 

ACTIVA E FELIZ
ANTÓNIO GENTIL MARTINS

Cirurgião plástico e cirurgião pediatra

Ao falar de Longevidade Activa e Saudável, cumpre-me 
frisar que a defesa da nossa saúde, e daí também a nossa 
longevidade saudável, começa por nós próprios. A duração 
da vida humana é, e será sempre, limitada, muito embora 
a consigamos prolongar. Por outro lado, o envelhecimento 
constitui sempre um problema médico, social, económico 
e político. É um facto indiscutível que a nossa longevidade 
depende em grande parte de factores genéticos, de que 
é exemplo o caso dos gémeos. Famílias existem em que a 
tendência é para viver mais tempo e outras em que a morte 
é mais precoce. Certas patologias parecem poder ter uma 
carga genética mais marcada, como é o caso de certos tipos 
de cancro, de certas hipercolesterolemias, da Doença de 
Alzheimer, ou várias outras. Mas, se na tão fundamental carga 
genética, não podemos interferir directamente, já o mesmo 
não se poderá dizer do meio ambiente, da alimentação ou dos 
comportamentos.
 Ao longo da vida, assistimos a uma evolução fisiológica 
progressiva, da maturidade à senescência, de que é exemplo o 
facto das feridas cicatrizarem muito mais depressa na Criança 
do nas Pessoas de maior idade. Há diminuição progressiva 
da actividade dos  Sistemas Nervoso Central e Endócrino   
(nomeadamente da hipófise, das glândulas sexuais e da 
tiroideia), e o aparecimento da aterosclerose (aliás, um mal em 
parte evitável, já que surge como uma alteração metabólica 
possível de influenciar ).
A senescência não é mais do que as modificações morfológicas, 
fisiológicas e psicológicas, consequentes à acção do tempo. A 
modificação progressiva de todos os organismos vivos, que 
vão, progressivamente, perdendo parte das suas capacidades, 
é um fenómeno natural. A longevidade não é mais do que 
a evolução natural possível, que no entanto podemos ser 
responsáveis de encurtar, ficando assim aquém dos cem anos 
previsíveis……
 A saúde é preciso merecê-la e ganhá-la todos os dias. Neste 
momento, tem-se observado um aumento da esperança 
de vida desde a nascença, face sobretudo aos avanços da 
Medicina e às melhores condições de vida das populações 

com o progresso económico e social,  nomeadamente nos 
Países ditos desenvolvidos. E se não podemos dar aos mais 
velhos rejuvenescimento, num processo que todos sabemos 
irreversível, podemos, pelo menos, dar-lhes vida mais longa, 
melhor, e de maior conforto e felicidade.
Num mundo dito civilizado, mas com insuficientes índices de 
natalidade, é óbvio que devem prever-se problemas económicos 
e sociais resultantes, nomeadamente, de existirem poucos a 
trabalhar e a produzir,…. e muitos somente beneficiários…! 
Considero por isso essencial, num futuro já próximo, flexibilizar 
a idade da Reforma, por muito que isso desagrade a muita 
gente e sobretudo aos Sindicalistas, condicionando-a aos 
desejos das Pessoas e à idade fisiológica, psicológica e 
profissional, a única verdadeira. 
Todos conhecemos Pessoas infelizmente já incapazes aos 65 
anos e outras muito válidas, bem para lá dos 70. Uma idade 
fixa e obrigatória para a Reforma, apresenta-se assim, para 
mim, cada vez mais, como um absurdo, sobretudo numa 
Sociedade que se vai prolongando no tempo. Isto não nos 
deve impedir de ter consciência de que, na chamada 3.ª 
idade, há de facto dois grupos distintos: os ainda válidos e 
capazes de trabalhar e os verdadeiramente incapazes, a 
necessitar de apoios, preferencialmente da família, ou então 
em instalações próprias, mas nunca, erradamente, a bloquear 
camas hospitalares!
No mundo do trabalho, estudos vieram demonstrar que, se 
nos testes psicométricos os jovens eram mais rápidos, quando 
era necessário fazer avaliações, os mais idosos eram mais 
eficazes, e assim igualmente úteis como força de trabalho.
Com o progresso da técnica, da mecanização e da automação, 
o primado da força física atenuou-se, ao mesmo tempo que 
o sentido de observação e os conhecimentos (resultantes da 
instrução e da experiência) adquiriram cada vez maior valor.  
Se se pode discutir sob os pontos de vista filosófico, religioso, 
jurídico e político o início da vida humana, em termos científicos, 
biológicos e portanto médicos, a concretização da “fertilização 
in vitro” (a FIV), juntando os genes masculinos e femininos, 
veio tornar inadmissíveis quaisquer dúvidas e só por isso a 
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humanidade existe. 
A vida humana é de facto um todo contínuo, de que a 
permanência no ventre materno não é mais do que um 
estádio, ao qual se seguirão os da infância e da adolescência, 
até se atingir a maturidade e a idade adulta, tudo terminando, 
naturalmente, na velhice e na morte, que se deseja o mais 
distante possível, natural e sem sofrimento desnecessário.
 A pergunta-chave será sempre a de saber se as alterações 
fisiológicas que vão surgindo serão resultado de um processo 
biológico natural de senescência, ou se, pelo contrário, serão 
consequência de uma função diminuída, mas tendo como 
causa um errado estilo de vida ou uma doença.
 É sobretudo na adolescência que se estabelecem os padrões 
de comportamento que irão condicionar a nossa vida de 
adultos e depois os nossos últimos anos. Saber envelhecer, 
no que de cada um depende, começa aí.  O envelhecer não é 
mais do que a ponta final da existência humana.
 A longevidade depende em grande parte do ambiente em 
que vivemos e do nosso estilo de vida. Se é verdade que não 
somos culpados de muitas das doenças degenerativas, de que 
pode ser exemplo o Reumatismo, é sobretudo fundamental 
que as Pessoas tenham consciência da sua responsabilidade 
pessoal na manutenção do seu próprio estado de saúde, da 
sua longevidade e da sua qualidade vida.
É sobretudo nesta última fase, a da idade mais avançada da 
vida, que é essencial preservar a autonomia, sem no entanto 
deixar de reconhecer e aceitar, sem derrotismos ou frustração, 
as naturais limitações que, em maior ou menor grau, todos 
teremos, dia após dia, mais cedo ou mais tarde, de enfrentar. 
 A maioria dos adultos com mais de 50 anos necessitará de 
óculos e os com mais de 70 terão perturbações da audição. 
Acima dos 50 anos, a força muscular estará já, pelo menos, 
reduzida. A avaliação intelectual é mais complicada e 
discutível, muito embora surja uma menor adaptabilidade com 
a passagem dos anos. 
Por outro lado, se as doenças nem sempre dependem de nós, 
os acidentes, como por exemplo os devidos a uma condução 
perigosa, com excessiva  frequência, são da nossa inteira 
responsabilidade. Qualquer deles poderá vir a condicionar, em 
maior ou menor grau, a qualidade da nossa velhice, ou mesmo 
impedir uma vida mais longa.
Estilos de vida e sobretudo uma alimentação correcta podem 
ser bem melhores, mais agradáveis e até mais económicos para 
baixar o nível do  colesterol, do que certos medicamentos…
A nossa vida futura está marcadamente condicionada pela 
nutrição, que é importante não só para o desenvolvimento 
do corpo mas também para o desenvolvimento cerebral, que 
tem a sua maior pujança durante os dois primeiros anos de 
vida. Estudos recentes mostraram que o desenvolvimento 
das células cerebrais e das suas ligações é deficitária nas 
crianças que passaram fome, comparativamente às que foram 
correctamente alimentadas. E isso irá traduzir-se ao longo de 
toda a vida. 
E também não podemos esquecer a alimentação da 
mãe, durante a gravidez, como garantia de um normal 
desenvolvimento do feto e as indiscutíveis vantagens do 
aleitamento materno nas primeiras fases da vida já nascida.
 Hábitos de vida saudáveis, equilibrando a ingestão de 
alimentos com os gastos físicos da actividade diária, evitam 
muitos tratamentos e garantem não só uma vida mais longa, 
como sobretudo uma melhor qualidade dessa vida, afinal o 
que todos desejamos. O exercício consome calorias e tonifica 

os músculos, combatendo assim a obesidade.
Os portugueses tiveram a sorte de viver com a dieta dita 
mediterrânica e será avisado que evitem os novos ventos 
da vulgarmente denominada “Comida de Plástico”. Estudos 
recentes, em Espanha, revelaram uma menor incidência de 
certas malformações congénitas nos filhos de mães que, 
durante a gravidez, utilizaram a primeira. E é bem sabido 
que devemos restringir o consumo de sal, recordar que o 
excesso de açúcar promove a obesidade e que excessivo 
consumo do álcool é causador de cirroses e da insuficiência 
hepática. Devemos também reduzir o consumo de carnes 
vermelhas e das gorduras saturadas, como a manteiga ou a 
margarina, aproveitando o nosso excelente azeite. Tudo isto, 
é claro, sem esquecer que qualquer excesso de gordura, 
mesmo se considerada boa…..engorda. E a obesidade, 
além de inestética, é um significativo factor de risco para a 
hipertensão  e, sobretudo, para a Diabetes tipo II.
O ambiente é também essencial para uma maior longevidade. 
Importa reduzir ao mínimo a exposição a produtos químicos e 
a resíduos tóxicos, procurando reduzir a poluição em geral, em 
especial a poluição atmosférica, causa de múltiplos problemas 
respiratórios. É bem sabido que o aquecimento global é uma 
realidade, e também que, quer o calor extremo quer o frio 
extremo, provocam um aumento considerável da mortalidade. 
 Nas idades mais avançadas é-se particularmente sensível 
ao calor e ao frio, facilitando o aparecimento de viroses, 
como a gripe, hoje minimizada pela vacinação atempada  e 
a recomendar a todos os idosos. Isto, é claro, sem esquecer 
a vacinação das crianças. Igualmente quer a roupa quer 
as condições de habitação são também importantes 
condicionantes da saúde, valendo a pena lembrar a vantagem 
de, todos os dias, abrir as janelas por algum tempo, para 
permitir a renovação do ar dentro das casas.
A vida no campo, de que muitos tendem a fugir, é seguramente 
mais saudável do que nas cidades.  Estudos rigorosos vieram 
demonstrar que a contagem de espermatozóides era superior 
nos homens que viviam no campo. Assim, quem vive no 
campo e longe da poluição das cidades, será provavelmente 
mais fértil.
É evidente que já nem deveria ser necessário falar nos perigos 
do consumo do tabaco. Sabemos que o abuso do tabaco, 
iniciado já em regra nos verdes anos e que apenas tem 
tendido a aumentar no sexo feminino, poderá, potencialmente,  
encurtar a vida dos grandes fumadores em cerca de 8 a 10 
anos, levando a um envelhecimento pouco saudável, mais 
curto e certamente menos activo.
Também o uso das drogas pode ser causador de mortes 
prematuras, de violência ou mesmo de suicídio.
A doença arteroesclerótica é o problema mais frequente na 
saúde dos portugueses, e também em parte evitável. É causa 
de múltiplos problemas, nomeadamente cardíacos, cerebrais 
e renais. São bem conhecidos na sua origem, a diabetes, o 
colesterol elevado, a obesidade, o tabaco, o sedentarismo e a 
hipertensão arterial.
A hipertensão é responsável pelo acelerar da evolução da 
doença arteroesclerótica, sendo por isso desejável,  e em 
regra possível, ser devidamente controlada. 
O flagelo das doenças sexualmente transmissíveis não só 
arruína muita da nossa juventude, como também dificultará que 
muitos venham a atingir a plenitude das suas potencialidades, 
assim impedindo uma vida mais longa e mais saudável. Acresce 
que , ao contrário do que dizem as campanhas publicitárias, 
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o preservativo está longe de ser seguro, já que, segundo 
estudos insuspeitos da OMS, falha em cerca de 10% dos 
casos. É pois indispensável uma educação sexual correcta, 
com base na família natural, a orientar os comportamentos e a 
procurar evitar a promiscuidade sexual.
Hábitos de vida saudáveis, como a prática do exercício físico 
e do desporto, (no mínimo, andando bastante), são importante 
alternativa às longas noites perdidas em clubes de dança 
loucamente barulhentos e tantas vezes causa de surdez 
precoce. Evita-se a obesidade, que, como já referimos, é 
promotora do aumentar do risco de múltiplas doenças.
É igualmente essencial evitar situações de grande perturbação 
e emotividade, e por isso se diz que rir é o melhor remédio…. 
Há que procurar relaxar e dormir suficientemente. 
 Importa não esquecer que é igualmente fundamental não 
deixar de exercitar o espírito, mantendo a maior autonomia 
possível. Por isso é essencial estar desperto todos os dias, 
procurar ler e trabalhar, mesmo que seja trabalho voluntário. 
Ser útil aos outros acaba muitas vezes por ser também útil 
a cada um de nós. É importante promoverem-se actividades 
recreativas e de lazer, manter contacto com os outros, e em 
especial com a família, os vizinhos  e os amigos de sempre.
Todos sabemos que as condições de habitação e  de vida 
actuais, em que, regra geral, ambos os Pais trabalham, 
tornaram o papel da chamada 3ª idade mais difícil. Contudo, 
não deixaram porém de o tornar ainda mais relevante e 
valioso no contexto familiar. Embora não podendo, nem tão 
pouco devendo, substituir-se  aos pais, podem os avós ser 
de enorme importância, nomeadamente para os netos,  para 
os quais  podem ser úteis, e que, ainda por cima, geralmente 
retribuirão….. E isso é também importante para a saúde mental 
dos avós,  mantendo-os motivados e ocupados. 
É claro que um T2, talvez o único que poderá estar ao alcance 
financeiro de um casal jovem, certamente não favorecerá a 
coabitação familiar, e nem sequer a natalidade, que era tão 
importante favorecer…” 
Todos os espectaculares avanços da Medicina não deixam 
de estar condicionados à capacidade financeira dos Sistemas 
de Saúde e às opções que a Sociedade faz através daqueles 
que elegeu para governar,  face aos recursos de que dispõe. 
Aos Médicos competirá sempre, prioritariamente, racionalizar 
a sua acção e dar às Pessoas o máximo que de recursos que 
lhes são disponibilizados, de acordo com uma lógica de justiça 
e equidade.
Não podemos esquecer que uma população saudável, para 
além de mais feliz, vive mais tempo e produz mais e melhor: 
a saúde é assim fundamental para o desenvolvimento 
económico e seria um erro grave considerar os cuidados 
de saúde, aos seus vários níveis (educativos, preventivos, 
curativos, de reabilitação e continuados), apenas como um 
fardo ou despesa e não como um investimento.
 O que cada País pode dar aos seus cidadãos no campo da 
saúde dependerá sempre das condições económicas e das 
opções políticas, isto sem esquecer que a saúde, como vimos, 
depende de múltiplos factores, de que até talvez os cuidados 
ditos curativos não sejam os mais importantes. Existe 
certamente uma hierarquia de opções, condicionada pelos 
recursos existentes e parece claro que, onde se disponibilizam 
poucas verbas para os cuidados de saúde, só o básico se 
poderá assegurar com universalidade. Será sempre irrealista 
e pouco honesto afirmar que se dá sempre a todos, tudo o que 
há de melhor e mais moderno                                                

Embora todos devamos ser iguais nos direitos fundamentais, 
a verdade é que a verdadeira justiça social não é dar apenas 
o mesmo a todos, mas sim  dar a cada um de acordo e 
proporcionalmente às suas necessidades e ao esforço por si 
despendido. E também, sempre que possível, de acordo com 
os seus desejos……..
Pensamos que nenhum Sistema de Saúde será 
verdadeiramente válido, se não der às Pessoas a liberdade de 
escolher o profissional ou a Instituição da sua preferência, já 
que é na relação Doente/Médico que pode ter concretização 
a melhor medicina. Acresce que, quando existe confiança 
mútua, até se poupa em exames e tratamentos. É clássica a 
ideia de que, muitas vezes, “uma boa palavra é melhor do que 
um comprimido”.
Enquanto jovens há sempre a natural tendência para procurar 
a individualidade própria. Uma das formas de manifestar 
essa independência é o estilo de vida. Mas antes de fazer 
essa escolha, necessariamente livre, e mesmo indispensável, 
importará estar informado e poder pensar  na repercussão 
futura dos comportamentos e atitudes que se assumem.  E 
aqui, o grande segredo para o êxito, é a moderação, evitando 
os excessos.
 As políticas sociais são fundamentais na protecção da saúde 
dos que vão tendo uma vida mais longa . Assim prefiro não 
usar a palavra velhos mas sim seniores ou pessoas mais 
experientes. Vale a pena recordar a frase de um Prémio Nobel, 
mas já com mais idade, e que dizia “não ser suficientemente 
novo para saber tudo”. Desde sempre, sobretudo nos Povos 
ditos primitivos, se procurou ouvir os mais velhos, por que 
considerados os mais sábios. Na realidade, muito da sabedoria 
e dos conhecimentos vêm da experiência e não do que se lê 
nos livros. 
 Nas nossas sociedades, ditas evoluídas, essas pessoas 
de mais idade encontram-se cada vez mais postas de lado, 
necessitando por isso, cada vez de mais apoios.  Bom era 
poder evitar o recurso a lares, permitindo-lhes viver no seio 
da família, pois nada será mais suave do que terminar a vida 
junto daqueles que se ama, e não isolado numa cama de 
Hospital, onde é prejudicado o relacionamento que qualquer 
ser humano necessita manter.
 A chamada velhice é também um estado de espírito, em 
que os maiores perigos são o desinteresse e a solidão. Para 
ultrapassar esse estigma importa manter um convívio social 
activo, e até útil aos outros (de que é exemplo o voluntariado), 
manter múltiplos interesses, procurar fazer o que se gosta 
e, sobretudo, procurar viver projectos e perspectivar acções 
futuras e não desistir de aprender. 
Pode até acontecer que, ao atingir o momento final, que nos 
espera a todos sem excepção, cheguemos à conclusão de 
que passámos por ela, a dita velhice, sem sequer nos termos 
dado conta disso. Como referia  Beatriz Quintela, fundadora 
da Associação Nariz Vermelho, com o seu grupo dos Doutores 
Palhaços, “todos sabemos que começamos e acabamos: mas 
o que é realmente importante é o que fizemos no meio”.
E, para terminar, gostaria apenas de lembrar um provérbio 
chinês, que garante vida longa e saudável: comer metade, 
andar o dobro e rir o triplo. Comer metade para ser saudável, 
andar o dobro para ser activo e rir o triplo para ser feliz !

*O autor escreve de acordo com o A.A.O. 
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RESUMO
Embora descrito na literatura médica há mais de dois milénios, o 
delirium é uma condição que mantém ainda hoje desafios diagnósti-
cos. É muitas vezes designado de síndrome confusional agudo, es-
tado mental alterado ou encefalopatia metabólica tóxica, entre mais 
de 30 termos descritivos. A fisiopatologia permanece mal compreen-
dida, contudo, das hipóteses mais aceites, destacam-se a neuroin-
flamação e a desregulação da neurotransmissão cerebral. É uma 
complicação muito comum em idosos hospitalizados, sobretudo 
após intervenções cirúrgicas. É uma perturbação frequentemente 
observada na prática da psiquiatria de ligação e um dos motivos de 
pedido de colaboração mais frequente, por parte dos colegas de 
outras especialidades médicas e cirúrgicas. A terapêutica do deli-
rium ainda não reúne consenso generalizado. Delirium corresponde 
à manifestação clínica que espelha a existência de uma disfunção 
cerebral aguda em curso. A maior atenção ao seu reconhecimen-
to levou à implementação de testes de screnning na prática clíni-
ca, sobretudo ao nível da UCI (Unidade de Cuidados Intensivos). 
Da literatura consultada, o uso de antipsicóticos no tratamento do 
delirium não demonstrou melhorar o outcome dos doentes, sendo 
que as recomendações mais recentes mantêm as medidas não 
farmacológicas como primeira abordagem na prevenção/tratamen-
to. Ao nível da intervenção no delirium em UCI, a dexmedetomidina 
foi o fármaco que conseguiu demonstrar eficácia tanto na prevenção 
como no tratamento. 

Palavras-Chave: Delirium, delirium pharmacotherapy, hospitaliza-
tion, elderly

ABSTRACT
Although described in the medical literature for more than two millen-
nia, delirium is a condition that still presents diagnostic challenges. It 
is often designated as an acute confusional syndrome, altered men-
tal status, or toxic metabolic encephalopathy, among more than 30 
descriptive terms. The pathophysiology remains poorly understood, 
however, among the most accepted hypotheses, neuroinflammation 
and dysregulation of brain neurotransmission stand out. It is a very 
common complication in hospitalized elderly, especially after surgery. 
It is a disturbance frequently observed in the practice of liaison psy-
chiatry and one of the reasons for the most frequent reasons for re-
quest for collaboration by colleagues from other medical and surgical 

specialties. The treatment of delirium does not yet have a general 
consensus. Delirium corresponds to the clinical manifestation that 
mirrors the existence of an ongoing acute brain dysfunction. Great-
er attention to its recognition led to the implementation of screnning 
tests in clinical practice, especially at the ICU (Intensive Care Unite) 
level. From the literature consulted, the use of antipsychotics in the 
treatment of delirium has not been shown to improve the outcome of 
patients, and the most recent recommendations maintain non-phar-
macological measures as the first approach in prevention/treatment. 
At the level of intervention in ICU delirium, dexmedetomidine was 
the drug that managed to demonstrate efficacy in both prevention 
and treatment.

Key-Words: Delirium, delirium pharmacotherapy, hospitalization, 
elderly

INTRODUÇÃO
Delirium é um quadro clínico frequentemente observado nas enfer-
marias de Medicina Interna, Cirurgia, Ortopedia e em Unidades de 
Cuidados Intensivos. É uma perturbação cognitiva caracterizada por 
uma instalação aguda ou subaguda (horas a poucos dias), de curso 
flutuante, assente em alterações da atenção e do estado de cons-
ciência (alert e awareness), definição secundada pelo Manual de 
Diagnóstico e Estatística de Doença Mentais, 5.ª edição (DSM-5). A 
génese do delirium resulta, na grande maioria dos casos, da presen-
ça de intercorrência médica em curso, privação sensorial e da utili-
zação/abstinência de certas drogas/fármacos (ex: infeção, cirurgia, 
desidratação, anticolinérgicos, etc.) e ocorre mais frequentemente 
em doentes que já apresentam uma reserva cognitiva reduzida. 
(1,2,3) É uma perturbação que espelha a existência de uma falência 
cerebral aguda. O termo delirium deverá ser usado para descrever 
os sintomas observados à cabeceira do doente. (2)
O delirium é a complicação cirúrgica mais comum em idosos, apre-
sentando-se em 15-25% dos casos associado a cirurgias eletivas 
e ultrapassando os 50% em cirurgias urgentes (ortopédica ou car-
díaca). Globalmente apresenta uma prevalência de 11-40% nos 
doentes idosos hospitalizados. Embora muitos clínicos assumam 
os doentes com delirium como sendo doentes agitados, o delirium 
hiperativo representa apenas 25% dos casos, sendo que os demais 
se apresentam por delirium misto (mais frequente) e hipoativo, este 
último associado a pior prognóstico. (1) Nem todos os doentes com 
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delirium requerem hospitalização, sendo que esta pode mesmo 
exacerbar a perturbação. Todavia, o internamento será necessário 
sempre que o delirium se encontrar associado a uma intercorrência 
médica grave ou a alterações comportamentais importantes. (2) No 
decurso de um internamento hospitalar, esta complicação aumenta 
em média a permanência hospitalar em cerca de 2-3 dias e encon-
tra-se associada a uma mortalidade de 7-10% a 30 dias. (4)
Fatores precipitantes para delirium atuam num cérebro predispos-
to, onde já existe um desequilíbrio entre fatores predisponentes 
e fatores protetores. A idade avançada, diagnóstico de demência, 
compromisso funcional e carga significativa de comorbilidades mé-
dicas são os fatores predisponentes mais comuns. Entre os fato-
res precipitantes mais frequentes encontramos a iatrogenia farma-
cológica, procedimentos cirúrgicos, anestesia, dor não controlada, 
anemia, infeções, doença aguda ou descompensação de doença 
crónica. (1)
Relativamente à fisiopatologia do delirium, as hipóteses estabeleci-
das são a neuroinflamação, secundária a mediadores inflamatórios 
libertados para a corrente sanguínea após uma “agressão” ao orga-
nismo, nomeadamente cirúrgica. Estudos pré-clínicos apontam para 
que esta inflamação periférica possa conduzir à perda da integrida-
de da barreira hematoencefálica, com a consequente translocação 
de células e mediadores inflamatórios para o SNC. Outra hipótese 
aceite é a da alteração na neurotransmissão cerebral, sendo a ace-
tilcolina o neurotransmissor envolvido nas vias responsáveis pela 
atenção e a memória, bem como na neuroplasticidade cerebral. (5) 
Apesar do delirium ser uma perturbação comum, 55-80% dos ca-
sos não são reconhecidos. Na prática da Psiquiatria de Ligação, o 
delirium é uma perturbação frequentemente observada nos mais 
diversos contextos hospitalares. Assim, é importante o psiquiatra de 
ligação estar atento, fazendo um correto diagnóstico e estar ciente 
das mais recentes linhas orientadoras no tratamento e prevenção 
desta perturbação. (2) Inúmeros estudos têm vindo a ser realizados 
no sentido de encontrar melhores respostas farmacológicas para 
esta perturbação, todavia pouco se tem avançado na terapêutica do 
delirium, sendo que é sobretudo na aposta com a prevenção, onde 
têm sido obtidos os resultados mais prometedores. 

OBJECTIVOS
Apresentar uma revisão sistemática qualitativa acerca da delirium, 
incidindo em particular ao nível da sua terapêutica. 

MATERIAL E MÉTODOS 
A pesquisa bibliográfica com recurso à base de dados PubMed, 
utilizando os termos delirium, hospitalization, elderly, delirium phar-
macoterapy, limitada a artigos publicados em Inglês e Português, 
dentro da janela temporal dos últimos 5 anos.

RESULTADOS
Uma maior atenção ao reconhecimento do delirium tem levado à 
implementação de testes de screening na prática clínica, sendo os 
mais usados o confusion assessment method (CAM), 3D-CAM (3 
min diagnostic interview CAM) ou o 4A’s Test (4AT), com sensibili-
dade/especificidade, respetivamente de 82/99%, 95/94% e 76/94%. 
O CAM-UCI é um teste específico para os doentes em setting de 
cuidados intensivos, apresentando um algoritmo de questões para 
resposta não verbal. (2)
A abordagem primária ao delirium deverá envolver a identificação 
e o tratamento dos factores etiológicos, bem como a promoção da 
redução/remoção de factores de reforço (ex: evicção de fármacos 
que aumentam o risco, como por exemplo, anticolinérgicos, anal-
gésicos opioides ou benzodiazepinas). (2) Assim, é cada vez mais 

reconhecido que as benzodiazepinas podem agravar os sintomas 
de delirium, pelo que o seu uso é contraindicado, exceto nos casos 
de abstinência alcoólica, delirium tremens ou, mais raramente, em 
crises epiléticas, em que são terapêuticas de 1ª linha.
Deverá simultaneamente ser privilegiado o uso de medidas preven-
tivas, que são preferíveis às medidas farmacológicas (estratégias 
de reorientação, higiene do sono, conforto, incentivo ao levante e 
deambulação pela enfermaria sempre que possível, promoção do 
uso de próteses oculares e de aparelhos auditivos quando necessá-
rio, maior presença do staff). (2,3) 
Nos casos em que a intervenção não farmacológica for insuficiente 
para prevenir a agitação psicomotora associada ao delirium (hipe-
rativo), é necessário recorrer a medidas farmacológicas para con-
trolo sintomático. Não existindo medicação especifica para tratar o 
delirium, são indicados fármacos com efeito sedativo nos casos de 
agitação/agressividade significativos. Os fármacos mais utilizados 
no controlo sintomático do delirium (alterações comportamentais 
e sintomas psicóticos) são os antipsicóticos, preferencialmente os 
atípicos (ex: quetiapina e risperidona). Segundo estudo de revisão 
recente (6), a quetiapina (nível evidência C) e a risperidona (nível 
de evidência A) demonstraram benefícios, respetivamente, no tra-
tamento do delirium de doentes em UCI e prevenção do delirium 
de doentes pós-cirúrgicos em UCI. A quetiapina revelou ainda ser 
uma boa opção no tratamento de doentes não-UCI (nível de evidên-
cia B). De referir uma moderada taxa de suspensão de risperidona 
por intolerância farmacológica e aumento da mortalidade intra-hos-
pitalar apurada neste estudo.  Nenhum dos antipsicóticos estuda-
dos demonstrou benefício quer na redução da mortalidade quer na 
redução do tempo de permanência nas UCI. (6) Os antipsicóticos 
referidos não apresentaram uma clara vantagem de eficácia no con-
trolo da agitação relativamente aos antipsicóticos típicos, sendo que 
ambos os grupos apresentam riscos de elevação do intervalo QT e 
risco de morte súbita. Acresce ainda que doentes a receber medi-
cação antipsicótica durante a hospitalização apresentam um risco 
quatro vezes maior de desenvolver pneumonia por aspiração. Os 
antipsicóticos típicos (haloperidol) deverão ser evitados em doen-
tes idosos, com parkinsonismo ou demência de corpos de Lewy, 
em preferência, a favor dos antipsicóticos atípicos. O uso destes 
fármacos no tratamento sintomático do delirium deverá ser o mais 
curto possível e na menor dose necessária, a fim de evitar complica-
ções. Alguns autores consideram que a utilização de antipsicóticos, 
no fundo, converte um delirium hiperativo num delirium hipoativo, 
dando assim uma ilusão de resposta positiva com benefícios duvi-
dosos. Se o delirum estava presente na apresentação do quadro, 
a investigação da sua causa não deve ser interrompida à custa da 
aparente melhoria conseguida com estes fármacos. Devemos estar 
igualmente atentos aos sintomas adversos da terapêutica antipsicó-
tica, como por exemplo a acatisia, por forma a não serem confundi-
dos com agravamento do delirium. (2)
A melatonina e os seus análogos (ramelteon) foram também pro-
postos para redução da incidência de delirium. Apesar de dados 
iniciais indiciarem uma resposta favorável, a última revisão da Co-
chrane, a partir de dados de 3 estudos, concluiu não haver uma 
clara evidência que recomende o uso destes fármacos no delirium. 
(1,4) Todavia, num estudo de revisão recente (6), o ramelteon oral 
(fármaco agonista dos recetores da melatonina, não comercializado 
em Portugal), foi considerado uma alternativa segura aos antipsi-
cóticos, na prevenção do delirium em doentes não cirúrgicos em 
UCI (alto índice de evidência), tendo a vantagem de ser muito bem 
tolerado. Pode igualmente ser considerado o seu uso em enferma-
ria geral, contudo, mais estudos são necessários para a formulação 
de uma recomendação.(6)  Globalmente, existem resultados não 
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consensuais na literatura consultada acerca do uso da melatonina/
agonistas dos recetores da melatonina na prevenção/tratamento do 
delirium. (6,7)
Ainda relativamente aos doentes críticos, em setting de cuidados 
intensivos (UCI), as mais recentes guidelines sugerem: a otimiza-
ção das estratégias não farmacológicas e, quando a sedação é ne-
cessária, o uso de dexmedetomidina. Este fármaco, um alfa-2-a-
gonista, parece ser vantajoso em doentes entubados e ventilados 
mecanicamente. Estudo de revisão recente sugere que a dexme-
detomidina pode reduzir a incidência e a duração do delirium nas 
UCI, bem como a permanência em UCI, em provável relação com a 
sua ação analgésica, permitindo evitar a necessidade de utilização 
de altas doses de opiáceos. Segundo estes, é um agente a consi-
derar no tratamento (nível de evidência B) e prevenção do delirium 
em doentes em UCI (nível de evidência A e B, respetivamente em 
doentes cirúrgicos e médicos) (6) A dexmedetomidina é igualmente 
usada como alternativa à sedação por benzodiazepinas em doen-
tes críticos. Em duas meta-análises, Wang and colleagues e Dress 
and colleagues, a administração do fármaco intraoperatoriamente 
demonstrou estar associada a uma redução da concentração sérica 
de cortisol, epinefrina, PCR, bem como de fator de necrose tumoral 
alfa (TNF-) e, globalmente, a uma redução significativa do risco 
de delirium pós-cirúrgico. Acresce ainda que, em estudos recentes, 
tem vindo a ser atribuído à dexmedetomidina efeitos neuroproteto-
res, sendo que em modelos animais há uma redução dos media-
dores inflamatórios, da ativação da microglia e da neuroapoptose. 
(2,4) Ainda assim, não é um fármaco isento de riscos, sendo o efeito 
secundário mais frequente a instabilidade hemodinâmica por bradi-
cardia e hipotensão. (6)
Finalmente, outros estudos isolados debruçaram-se sobre o uso de 
outros agentes farmacológicos no controlo da agitação associada 
ao delirium, nomeadamente o ácido valpróico. Contudo, mais es-
tudos serão necessários para consubstanciar uma recomendação 
robusta ao uso deste e outros fármacos. (10)

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
O delirium pode ser considerado a manifestação de uma encefalo-
patia aguda. Corresponde assim a uma alteração aguda do estado 
mental, que deverá ser diferenciada da demência que é caracteri-
zada como uma condição crónica, irreversível e de progressão len-
ta. Todos os doentes estão em potencial risco de delirium, todavia, 
aqueles com maior número de vulnerabilidades estão em maior ris-
co, sobretudo na população mais idosa. (1, 2)
A etiologia do delirium é complexa e multifatorial, sendo que os con-
textos clínicos devem ser considerados nas estratégias de tratamen-
to e prevenção. Infelizmente, a eficácia do tratamento farmacológico 
do delirium é ainda muito baixa. A abordagem primária deverá envol-
ver a identificação e tratamento dos fatores desencadeantes, bem 
como a minimização dos fatores contributivos (dor descontrolada, 
polifarmácia, privação sensorial, etc..). Esta abordagem inicial deve-
rá ser sempre associada a uma estratégia de controlo da agitação, 
assente em medidas preventivas do delirium (ex: estratégias de reo-
rientação). Nos casos em que estas estratégias falham, fundamen-
talmente quando na presença de delirium hiperativo, com agitação 
ou agressividade que cause sofrimento ou condicione os cuidados, 
são necessárias medidas de índole psicofarmacológica. (1,2)
Os antipsicóticos, permanecem ainda como de 1ª linha no controlo 
da agitação, apesar das evidências atuais já não suportarem o seu 
uso rotineiro, em relação com o seu risco/beneficio pouco favorável. 
Assim, o uso destes fármacos deverá ser o mais curto possível e 
na menor dose necessária. Globalmente, os antipsicóticos não de-
monstraram benefício quer na redução da mortalidade quer na redu-

ção do tempo de permanência dos doentes internados.  Os antipsi-
cóticos típicos na presença de comorbilidades como parkinsonismo 
ou demência de corpos de Lewy deverão ser preteridos a favor dos 
antipsicóticos atípicos. (2)
No âmbito dos cuidados intensivos, a dexmedetomidina foi o agente 
que demonstrou maior potencial, tanto no tratamento como na pre-
venção do delirium. A risperidona também demonstrou vantagens, 
sobretudo ao nível do doente pós-cirúrgico em UCI. Para pacientes 
com patologia médica em UCI, o ramelteon revelou-se como alter-
nativa segura aos antipsicóticos. 
Finalmente, em termos de setting de internamento em enfermaria 
de medicina ou ambulatório destacam-se essencialmente dois fár-
macos: a quetiapina e agonistas do recetor da melatonina (ramel-
teon/melatonina). Contudo, relativamente ao segundo caso, mais 
estudos são necessários para uma recomendação formal. (6)
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A Geriatria é a especialidade que 
cuida dos doentes mais idosos, 
abordando-os de uma forma holística 
e integrada. O envelhecimento 
populacional é uma realidade em 
crescendo. Enquanto futuras médicas 
de família, sabemos que se trata de 
um grupo vulnerável na nossa prática 
clínica. Em Portugal já existem várias 
consultas dirigidas a esta população, 
como as de Ortogeriatria, Psiquiatria 
Geriátrica e até Geriatria geral, 
contudo esta é inexistente enquanto 
especialidade médica. 
Ainda durante o internato médico, 
na busca de mais conhecimentos 
que nos ajudassem a gerir a 
complexidade que é o doente mais 
idoso, fizemos uma pós-graduação 
em Geriatria Clínica, promovida pela 
Sociedade Portuguesa de Geriatria 
e Gerontologia. Embora essencial 
para nos ajudar a compreender 
as particularidades desta faixa 
etária, sentíamos necessidade 
de componente prática. Para tal, 
rumámos a Madrid onde estivemos, 
durante o mês de setembro, no 
Serviço de Geriatria do Hospital da 
Cruz Roja San Jose y Santa Adela.
O serviço está organizado em duas 
áreas: uma hospitalar e outra extra-
hospitalar.

A área hospitalar inclui:
- O internamento de agudos onde 
estão internados idosos com patologia 
aguda ou descompensação de 
doenças crónicas, como seja o caso 
de pneumonias, ITU ou agudização de 
insuficiência cardíaca, etc.;
- A UME (unidade de média 

instância) constitui uma unidade 
de convalescença com vista à 
recuperação funcional. É destinada 
àqueles que têm uma deterioração 
mais marcada. A duração deste 
internamento pode ser mais ou menos 
longa e sempre de acordo com a 
resposta ao programa de reabilitação. 
Trata-se de um internamento 
verdadeiramente multidisciplinar, 
onde trabalham médicos, 
enfermeiros, terapeutas ocupacionais, 
fisioterapeutas e auxiliares de ação 
médica, todos eles indispensáveis à 
reabilitação do utente.

A área extra-hospitalar inclui:
- Consultas externas, onde existem 
consultas de Geriatria Geral, 
Neurogeriatria, Cardiogeriatria e de 
Fragilidade e Prevenção de Quedas;
- Hospital de Dia de Geriatria, que 
conta com uma área de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional e uma área para 
tratamentos endovenosos em regime 
de ambulatório (como ferro EV). Nesta 
unidade, a reabilitação destina-se aos 
que têm um Barthel mais elevado e 
apresentam bom estado cognitivo ou 
para prevenção da fragilidade.
- Hospitalização Geriátrica 
Domiciliária em que são realizados 
domicílios aos utentes a quem é 
solicitada consulta (pelo internamento 
ou pelos Cuidados de Saúde 
Primários) e que não tenham 
condições físicas/cognitivas de se 
deslocar à consulta no Hospital. O 
domicílio é realizado por uma equipa 
constituída por médico e enfermeiro.
- Hospitalização Geriátrica 
Residencial na qual são realizados 

domicílios a utentes residentes em 
lares, de acordo com solicitação do 
médico assistente do lar. O domicílio 
é realizado por um médico geriatra, 
com o apoio do médico residente 
e da equipa de enfermagem do lar. 
Uma particularidade deste serviço é 
a possibilidade de Telemedicina com 
outras especialidades, ou seja, o 
agendamento de teleconsultas com 
outras especialidades, facilitando 
assim o conforto e bem-estar do 
utente.   
Um estágio  noutro país é sempre 
uma experiência que nos permite sair 
da nossa zona de conforto. A língua 
e os hábitos são outros, bem como 
a dinâmica de funcionamento dos 
serviços em que estamos integradas. 
Há sempre o receio de “não 
encaixarmos”, mas não podíamos ter 
sido melhor recebidas. 
Madrid é uma cidade encantadora, 
que não dorme, tem sempre 
vida, pessoas na rua e locais 
muito bonitos para visitar e nos 
perdermos. O Serviço Nacional de 
Saúde espanhol, apesar de muitas 
semelhanças com o  nosso, tem 
algumas particularidades muito 
“idoso friendly”, como seja o caso da 
comparticipação dos suplementos 
alimentares tão importantes 
para os casos de desnutrição, 
frequentes nesta população. Outra 
particularidade muito interessante 
de nuestros hermanos é a existência 
da Teleassistência, um serviço de 
atendimento urgente acionado  ao 
pressionar o “botão vermelho”, em 
caso de necessidade. Este permite 
que idosos possam permanecer até 
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mais tarde em autonomia no seu 
domicílio com maior segurança. 
O Médico de Família tem um papel 
importante no cuidado do doente 
idoso, uma população vulnerável 
que ocupa grande parte da sua 
agenda. Com esta formação prática 
percebemos a importância da 
avaliação de três esferas essenciais: 
mental/cognitivo, funcional e social 
e da avaliação geriátrica integral de 
forma sistematizada. Esta abordagem 
multidisciplinar, a prescrição 
racional e a desprescrição, sempre 
que possível, fazem parte de uma 
avaliação cuidada e integrada. 
Percebemos que a atuação precoce 

na esfera do funcional, com 
programas de reabilitação dirigidos 
a esta população é crucial para a 
reaquisição de autonomia e qualidade 
de vida. A comunidade de Madrid está 
muito sensibilizada para as questões 
práticas da vida diária do idoso e o 
investimento na reabilitação é visível 
pela quantidade de instituições 
dedicadas à reabilitação cognitiva 
e funcional disponíveis em Madrid. 
Estamos cientes das limitações 
do SNS e dos Cuidados de Saúde 
Primários, principalmente no que 
toca ao trabalho em equipa com uma 
articulação ágil, mas sentimos que 
adquirimos ferramentas para, pelo 

menos, aconselhar e orientar os 
nossos idosos.
Sair da zona de conforto é uma 
aprendizagem maior do que se pode 
escrever num pequeno texto. Sem 
dúvida que crescemos muito enquanto 
médicas e pessoas. Conhecer outra 
realidade leva-nos a refletir sobre a 
que temos e a que queremos ter. É 
bom sair, é bom ver outras realidades, 
é bom  aprender com quem já trata 
de idosos há décadas. O desafio que 
temos agora é o de melhorar o nosso 
sistema, pois, hoje são eles, amanhã 
somos nós os idosos do futuro. 

O Direito não pode ignorar 
que existem pessoas cujos 
níveis de esclarecimento e 
de liberdade são inferiores 
ao que é comum. São 
pessoas que, em virtude 
de circunstâncias várias, 
sofrem de deficiências, 
de esclarecimento e de 
liberdade, que as colocam 
em situação de inferioridade 
no relacionamento com os 
outros. 
A lei 49/2018, de 14 
de agosto, veio criar o 
regime jurídico do maior 
acompanhado, eliminando 
os institutos jurídicos da 
interdição e inabilitação, 
previstos no Código Civil, 
aprovado em 1966 e 
perfeitamente desajustados 
à realidade presente, desde 

logo quanto à conceção 
da doença mental e da 
deficiência que terão estado 
subjacentes aquando da 
sua instituição.
Na verdade, os institutos da 
interdição e da inabilitação, 
desconsideravam 
totalmente a vontade do 
Beneficiário, a qual deverá 
agora ser respeitada até 
aos limites do possível.
Por outro lado, estavam 
excluídos do regime da 
interdição, as situações em 
que a debilidade cognitiva 
se verificava por força da 
idade avançada e do normal 
envelhecimento e não por 
efeito de qualquer anomalia 
psíquica, deixando assim 
desprotegidos muitos 
idosos.

Para colmatar tais 
limitações no instituto 
da interdição e 
inabilitação, a expressão 
“anomalia psíquica”, de 
conteúdo relativamente 
indeterminado, foi usada 
de maneira intencional 
para compreender qualquer 
perturbação das faculdades 
intelectuais ou intelectivas 
ou as faculdades volitivas.
Um outra crítica que 
se fazia ao regime da 
interdição e da inabilitação, 
prendia-se com o 
estigma que decorria da 
obrigatoriedade, após 
instauração da ação, de 
afixação de editais no 
tribunal e na sede da junta 
de freguesia da residência 
do Requerido, bem como 

pela publicação de anúncio 
num dos jornais mais lidos 
na respetiva circunscrição 
judicial,  o que poderia 
acarretar grandes prejuízos 
ao Requerido e distúrbios 
do ponto de vista emocional 
e psíquico, se a medida 
contra si instaurada 
carecesse de fundamento. 
O juiz não fixava ao 
interdito uma medida 
levando em linha de conta 
as suas necessidades 
concretas, antes baseava-
se estritamente na lei, geral 
e abstrata.
Mas o que é o maior 
acompanhado? 
O nosso código civil, 
estabelece, no seu artigo 
138º, que é a pessoa, 
de maior idade, que se 

O Regime jurídico do maior 
acompanhado

ABEL CARDOSO
Advogado

Consultor Jurídico da Santa Casa da Misericórdia do Porto
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encontra impossibilitada, 
por razões de saúde, 
deficiência, ou pelo 
seu comportamento, de 
exercer plena, pessoal e 
conscientemente, os seus 
direitos ou de, nos mesmos 
termos, cumprir os seus 
deveres, beneficiando, 
assim, das medidas de 
acompanhamento previstas.
Daqui decorre que 
existem dois requisitos do 
acompanhamento: 
- (1) Um objetivo - razões 
de saúde, deficiência ou 
comportamento e 
- (2) Um outro subjetivo 
- impossibilidade de 
exercer plena, pessoal e 
conscientemente os seus 
direitos ou de cumprir os 
seus deveres.
Quanto às razões de 
saúde, cabem agora aqui 
todas aquelas que já eram 
abrangidas pelo anterior 
conceito de anomalia 
psíquica, passando também 
a abarcar todo um conjunto 
de patologias anteriormente 
excluídas, tais como as 
doenças que impossibilitem  
de exercer plena, pessoal 
e conscientemente os seus 
direitos ou de cumprir os 
seus deveres. 
O regime jurídico do 
maior acompanhado 
vem reforçar os poderes 
dos juízes, logo numa 
fase inicial do processo, 
competindo-lhe verificar 
se existe autorização 
do beneficiário, no caso 
do acompanhamento 
ser requerido pelo 
cônjuge, pelo unido de 
facto ou por qualquer 
parente sucessível, ou 
independentemente 
de autorização,  se for 
requerido pelo Ministério 
Público, salientando-
se também que o  
acompanhamento é 
decidido pelo tribunal 
sempre após audição 
pessoal e direta do 
beneficiário e como regra 
na posse de um Relatório 

pericial e finalmente pelo 
facto de competir ao juiz 
decidir, caso a caso, qual 
a publicidade que pretende 
que seja dada ao processo 
de acompanhamento, 
devendo ser sempre 
limitada ao estritamente 
necessário para defender 
os interesses do 
beneficiário ou de terceiros.
O acompanhamento do 
maior visa assegurar o 
seu bem-estar e a sua 
recuperação, o pleno 
exercício dos seus direitos 
e o cumprimento dos seus 
deveres, não devendo ser 
aplicada a medida caso o 
seu objetivo se encontre 
garantido pelos deveres 
gerais de assistência e 
cooperação que no caso 
caibam.
O acompanhante, maior 
e no pleno gozo dos seus 
direitos, é escolhido pelo 
acompanhado ou seu 
representante legal, sendo 
designado judicialmente 
ou, caso não tenha havido 
escolha, é deferido no 
processo à pessoa que 
melhor salvaguarde o 
interesse do beneficiário, 
nos termos consignados 
no art.º 143º do CC., 
independentemente da 
ordem indicada, a saber:
a) Ao cônjuge não 
separado, judicialmente ou 
de facto;
b) Ao unido de facto;
c) A qualquer dos pais;
d) À pessoa designada 
pelos pais ou pela 
pessoa que exerça 
as responsabilidades 
parentais, em testamento 
ou em documento autêntico 
ou autenticado;
e) Aos filhos maiores;
f) A qualquer dos avós;
g) À pessoa indicada 
pela instituição em que 
o acompanhado esteja 
integrado;
h) Ao mandatário a quem 
o acompanhado tenha 
conferido poderes de 
representação;

i) A outra pessoa idónea.

Como relevante saliente-
se o facto de o juiz 
poder designar vários 
acompanhantes, com 
diferentes funções, 
especificando-se as 
atribuições de cada um 
ou cometer-lhe algum 
ou alguns dos regimes 
seguintes:
- Exercício das 
responsabilidades 
parentais;
- Representação geral ou 
representação especial 
com indicação expressa, 
neste caso, das categorias 
de atos para que seja 
necessária;
- Administração total ou 
parcial de bens;
- Autorização prévia para 
a prática de determinados 
atos ou categorias de atos;
- Intervenções de outro tipo, 
devidamente explicitadas.

A grande diferença entre 
este atual regime  e o 
instituto da interdição 
e inabilitação, prende-
se com o facto do 
acompanhamento se limitar 
ao estritamente necessário 
e o seu conteúdo variar 
consoante o caso concreto, 
independentemente do que 
houver sido solicitado.
Daí que seja de salientar 
positivamente o conteúdo 
do art.º 147º do CC, 
consagrando o nº 1 desse 
preceito que “O exercício 
pelo acompanhado de 
direitos pessoais e a 
celebração de negócios 
da vida corrente são 
livres, salvo disposição 
da lei ou decisão 
judicial em contrário”. 
Significa isto, que os 
acompanhados apenas 
serão incapazes de exercer 
os atos pessoais que se 
encontrem expressamente 
consignados na sentença 
de acompanhamento.
Sobre o internamento rege 
o artigo 148º do CC, o qual 

estabelece que compete 
ao tribunal autorizar o 
internamento de maior 
acompanhado, podendo 
em caso de urgência ser 
imediatamente solicitado 
pelo acompanhante, 
sujeito à ratificação do 
juiz. Ficam aqui algumas 
dúvidas sobre o que terá 
querido dizer o legislador 
com “internamento”, pois o 
internamento compulsivo 
tem um regime jurídico 
próprio constante da Lei de 
Saúde mental.
Tal como já se verificava 
no anterior regime da 
interdição e inabilitação, 
as medidas decretadas 
não são eternas, o 
acompanhamento cessa 
ou é modificado mediante 
decisão judicial, devendo 
as medidas determinadas 
serem obrigatoriamente 
revistas no prazo 
consignado na sentença 
ou no máximo de cinco em 
cinco anos.
Praticando o 
acompanhado, atos que 
não observem as medidas 
de acompanhamento  
decretadas ou a 
decretar, os mesmos 
são anuláveis se tais 
atos forem praticados 
posteriormente ao registo 
do acompanhamento ou, no 
decurso do processo, se se 
mostrarem prejudiciais ao 
acompanhado. 
Finalmente, passou a 
ser possível a um maior 
celebrar um mandato para 
gestão dos seus interesses, 
com ou sem poderes 
de representação, com 
vista a acompanhamento, 
competindo ao tribunal 
aproveitá-lo, no todo ou 
em parte, na definição 
do âmbito da proteção 
e na designação 
do acompanhante, 
consagrando, assim, o 
primado da vontade do 
beneficiário da medida.



Revista oficial SPGG

35

NORMAS DE PUBLICAÇÃO NA REVISTA 
GERIATRIA E GERONTOLOGIA DA SPGG

Informações Gerais
A Revista Portuguesa de Geriatria e Gerontologia (RPGG) 
é propriedade da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Ge-
rontologia (SPGG).
A RPGG aceita para publicação artigos originais, artigos 
de revisão, artigos sobre a prática clínica, relatos de casos 
clínicos, artigos de opinião e outros que possam contribuir 
para o desenvolvimento da especialidade da Geriatria e 
Gerontologia em Portugal. Estes artigos são sujeitos a um 
processo de revisão por pares. Pode ainda conter entrevis-
tas de pessoas de reconhecido valor no desenvolvimento 
da Geriatria e Gerontologia nacional e internacional.
Os artigos poderão ser redigidos em português, inglês ou 
espanhol.
A revista segue os princípios éticos de transparência e inde-
pendência editorial definidos pelo Comitê de Ética em Publi-
cações - COPE (https://publicationethics.org/) - e as reco-
mendações do International Committee of Medical Journal 
Editors - ICMJE http://www.icmje.org/recommendations/).
Como parte do processo de submissão na Revista Por-
tuguesa de Geriatria e Gerontologia (RPGG), os autores 
estão obrigados a verificar a conformidade da submissão 
em relação a todos os itens listados a seguir. O não cumpri-
mento dos requisitos definidos leva à recusa de aceitação 
dos mesmos ou à recusa da sua publicação.
Recomenda-se aos autores que utilizem a versão eletrónica 
dos anexos constantes nestas normas, disponíveis no sítio 
da internet da RPGG, quando pretenderem submeter um 
manuscrito
Este documento expõe a última versão das normas de 
apresentação de artigos à Revista Portuguesa de Geriatria 
e Gerontologia (RPGG)1, e não está protegido por direitos 
de autor, podendo ser copiado, reimpresso ou distribuído 
eletronicamente sem autorização.

Instruções para os Autores
A contribuição deve ser original e inédita e não se encontrar 
sob revisão ou para publicação por outra revista.
Qualquer artigo submetido para publicação na RPGG de-
verá cumprir os Requisitos Uniformes para Manuscritos 
Submetidos a Revistas Médicas, redigidos pela Comissão 
Internacional de Editores de Revistas Médicas e com os 
documentos incluídos na rede EQUATOR5 (Enhancing the 
Quality and Transparency of Health Research).
Os ficheiros para submissão devem ser em formato Micro-
soft Word, OpenOffice ou RTF (a dimensão não deve ultra-
passar 2MB).
URLs ou DOI usados nas referências devem ser fornecidos 
quando disponíveis.

O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográfi-
cos descritos em Instruções para Autores, na secção Sobre 
a Revista.
Deve ser preenchido o Formulário para os autores: Anexo I 
(todos os anexos estão disponíveis para consulta nos pon-
tos 4 e 5 das Normas para submissão de artigos à Revista 
Portuguesa de Geriatria e Gerontologia).
Deve ser preenchido o Formulário de declaração de con-
duta ética (Anexo II). Deve ser preenchida a Declaração de 
Consentimento Informado (Anexo III).

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS À REVISTA 
PORTUGUESA GERIATRIA E GERONTOLOGIA
1. POLÍTICA EDITORIAL Autoria
A produção de um trabalho científico resulta dos contributos 
dados por diversas pessoas e entidades. Porém, nem todas 
as contribuições conferem a atribuição de autoria do traba-
lho.
- Todos aqueles que são nomeados como autores têm que 

cumprir os quatro requisitos do Comité Internacional de 
Editores de Revistas Médicas para definição de autoria:

- Ter uma contribuição substancial para a conceção e de-
lineamento, recolha de dados ou análise e interpretação 
dos dados;

- Participar na redação ou revisão crítica do artigo no que 
respeita a conteúdo intelectualmente importante;

- Rever a versão final do manuscrito e aprovar a sua pu-
blicação.

- Assumir a responsabilidade por todos os aspetos do tra-
balho, garantindo que as questões relacionadas com a 
precisão ou a integridade de qualquer parte do trabalho 
sejam adequadamente investigadas e resolvidas.

Outras pessoas que possam ter contribuído para o traba-
lho, mas não preencham os critérios de autoria, devem ser 
mencionadas nos agradecimentos. Não se incluem aqui 
pessoas ou entidades que tenham contribuído exclusiva-
mente com o financiamento do trabalho.

Conflito de interesses
Existe um conflito de interesses quando um autor (ou a sua 
instituição) tem relações pessoais, profissionais ou finan-
ceiras que podem influenciar as suas decisões, trabalho ou 
manuscrito. Nem todas estas relações representam verda-
deiros conflitos de interesses. Por outro lado, o potencial 
para conflito de interesses pode existir independentemente 
de o autor acreditar ou não que esta relação afeta o seu jul-
gamento científico. O potencial para conflito de interesses 
pode residir nos autores, revisores ou editores.
Desta forma, para manter a transparência no processo edi-
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torial, todos os envolvidos na publicação de artigos (auto-
res, revisores e editores) são convidados a declarar poten-
ciais conflitos de interesses.
Caso os trabalhos tenham sido financiados total ou parcial-
mente, por uma ou mais pessoas ou entidades, essa infor-
mação terá de ser publicada juntamente com o artigo.
A existência de conflitos de interesse e/ou financiamento 
externo não é critério de aceitação ou rejeição de manuscri-
tos.

2. DECLARAÇÃO DE ÉTICA E DE BOAS PRÁTICAS NA 
PUBLICAÇÃO
(baseada nas recomendações da Best Practice Guidelines 
for Journal Editors)4

Conduta Ética para a publicação de artigos
A RPGG está empenhada em assegurar a ética na publi-
cação e qualidade dos artigos. Como tal, é esperado que 
todas as partes envolvidas – autores, direção, editores, 
revisores e editora – sigam os padrões de comportamento 
ético definidos internacionalmente.
Autores: Os autores devem apresentar uma análise objeti-
va da importância do trabalho de investigação, divulgando 
os detalhes e referências necessárias para permitir a repro-
dução das experiências.
A investigação em seres humanos ou animais implica 
uma conduta ética que deve cumprir os preceitos defini-
dos na Declaração de Helsínquia. Como tal, o protocolo 
de investigação deverá ser submetido, antes do início da 
colheita dos dados, a parecer da Comissão de Ética para 
a Saúde da(s) instituição(ões) de saúde onde está previsto 
decorrer o estudo. O parecer favorável desta comissão de-
verá ser englobado nos documentos a entregar na submis-
são de artigos (em conjunto com o Anexo II).
Nos relatos de caso, os autores deverão garantir o ano-
nimato no caso apresentado, sendo necessário o consen-
timento informado do(s) visado(s) para a sua divulgação 
(Anexo III).
Nos artigos de revisão deverá ser garantida a sua obje-
tividade, a sua abrangência dentro da área da Geriatria e 
Gerontologia e a adequação quanto ao estado da arte da 
prática clínica.
Nas restantes tipologias aplicam-se os mesmos princípios 
da objetividade, relevância e adequação quanto aos conhe-
cimentos e práticas mais recentes.
Os autores devem garantir que o seu trabalho é inteiramen-
te original e, se utilizados trabalhos ou excertos de outros 
trabalhos, esse facto deverá ser declarado e enviada a res-
petiva autorização de publicação. Em caso de figuras não 
protegidas por direito de autor, tal deve ser declarado pelos 
responsáveis pelo manuscrito. A prática de plágio, em qual-
quer das suas formas, constitui um comportamento antié-
tico de publicação e é inaceitável. A submissão do mesmo 
manuscrito a mais do que uma revista ou a submissão de 
artigos cuja pesquisa é essencialmente a mesma, a mais 
de uma revista, constituem igualmente comportamentos 
antiéticos de publicação e inaceitáveis. O autor correspon-
dente deve garantir que existe um consenso pleno de todos 
os coautores na aprovação da versão final do documento e 
na sua submissão para publicação.

Declarações fraudulentas ou intencionalmente imprecisas 
constituem um comportamento antiético e são inaceitáveis.
Editores: Os editores devem avaliar os manuscritos exclu-
sivamente com base na sua mais-valia académica e cientí-
fica. Um editor não deve usar informações não publicadas 
nos seus próprios trabalhos, sem o expresso consentimento 
por escrito do autor. Os editores devem tomar as medidas 
adequadas em resposta a eventuais reclamações éticas 
apresentadas, relativamente a um manuscrito submetido ou 
artigo publicado.

Revisores: Todos os trabalhos recebidos para avaliação 
devem ser tratados como documentos confidenciais. Infor-
mação privilegiada ou ideias obtidas através de revisão por 
pares devem ser mantidas em sigilo e não devem ser utili-
zadas para proveito pessoal. Os comentários ou correções 
devem ser conduzidos de forma objetiva e as observações 
formuladas devem ser claras e devidamente argumentadas, 
para que os autores possam usá-los para melhorar o ma-
nuscrito.
Qualquer revisor selecionado que não se sinta qualificado 
para avaliar o trabalho descrito no manuscrito, ou que sai-
ba ser impossível a sua imediata revisão, deverá notificar 
o editor/ secretariado da RPGG e dispensar o processo de 
revisão. Os revisores não devem rever manuscritos em que 
tenham conflitos de interesse relativamente aos autores, 
empresas ou instituições ligadas ao manuscrito, resultantes 
de concorrência, colaboração ou relação com qualquer um 
dos intervenientes.

3. ORGANIZAÇÃO CIENTÍFICA DOS ARTIGOS
Os artigos da iniciativa dos autores são: artigos de investi-
gação original, revisões, relatos de caso, artigos de prática, 
formação, artigos de opinião e debate, artigos breves e car-
tas ao editor. Estes artigos são sujeitos a um processo de 
revisão por pares.
Os editoriais e os documentos são da responsabilidade dos 
editores.
Nesta secção apresentam-se os elementos que são co-
muns a todas as tipologias de artigo e uma descrição des-
sas diferentes tipologias.
Para as seguintes tipologias de artigos, é obrigatória a sub-
missão, conjuntamente com o manuscrito, da respetiva gre-
lha devidamente preenchida. Artigos que não sejam acom-
panhados desta grelha serão imediatamente rejeitados:
- Ensaios Clínicos Aleatorizados: deverá ser usada a gre-

lha CONSORT;
- Estudos Observacionais: deverá ser usada a grelha 

STROBE9;
- Estudos de avaliação económica (custo-utilidade, cus-

to-efetividade Medicina Baseada no Valor): deverá ser 
usada a grelha CHEERS;

- Estudos de avaliação prognóstica ou de aferição de mé-
todos de diagnóstico/rastreio: deverá ser usada a grelha 
STARD11, ou a grelha TRIPOD;

- Estudos de melhoria da qualidade: deverá ser usada a 
grelha SQUIRE13;

- Revisões de tipologia Sistemática: deverá ser usada a 
grelha PRISMA15;

- Casos clínicos: deverá ser usada a grelha CARE14.
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Não é obrigatória a submissão de grelhas de avaliação nas 
tipologias de revisão narrativa ou revisão crítica de autor, 
artigos de prática, formação, artigos de opinião e debate, 
artigos breves e cartas ao editor.

4. Elementos comuns às diferentes tipologias de artigo
Todos os artigos apresentados à RPGG deverão ter um 
Título, a filiação, um corpo de texto e Referências Bibliográ-
ficas.
Na maioria das tipologias será necessário um Resumo. No 
caso de existirem pessoas que tenham dado contributos im-
portantes para o artigo, mas que não cumpram os critérios 
de autoria, poderá ser incluída uma secção denominada 
Agradecimentos que será colocada entre o corpo de texto e 
as referências bibliográficas. A informação relativa aos con-
flitos de interesses e financiamento do trabalho deve ser 
colocada após as referências bibliográficas.
Em todas as tipologias de artigo, deverá ser colocada uma 
secção de Teaser, logo após a página do título e dos auto-
res, e antes do resumo (se aplicável). Nesta secção deverá 
ser colocada uma a duas frases, até 30 palavras, com os 
aspetos principais do artigo (que poderá ser o próprio obje-
tivo e resultado principal, ou uma mensagem chave).
O artigo terá que ter um Título e um Resumo em português 
e em inglês (obrigatoriamente) ou espanhol.
Quando o idioma de publicação é o português, o primeiro 
resumo será em português e o segundo em inglês (obriga-
toriamente) ou espanhol. Se o idioma de publicação for o 
inglês, a ordem será inversa. No caso do idioma de publica-
ção ser o espanhol, o primeiro resumo será nesse idioma, 
havendo então um resumo em português e outro em inglês 
no final do artigo.
Os resumos deverão ter um máximo de 300 palavras e 
serão seguidos de duas a seis palavras- chave. Estas pa-
lavras-chave deverão ser termos da lista de descritores 
médicos MeSH7 ou dos descritores em ciências da saúde 
(DeCS) da BIREME8. A estrutura do resumo para cada uma 
das tipologias de artigo será explicitada na secção corres-
pondente.
Os textos escritos numa língua que não a materna, deverão 
passar por uma revisão linguística e gramatical antes de 
serem submetidos para publicação. Nestes casos, solicita-
-se o comprovativo de revisão. As versões dos resumos nas 
diferentes línguas devem ser consistentes entre elas, sem 
diferenças significativas no respetivo conteúdo.
São permitidos dois tipos de ilustrações: figuras e tabelas. 
Tanto as figuras como as tabelas devem ser numeradas 
com algarismos árabes, pela ordem de aparecimento no 
texto. O texto não deve repetir dados incluídos em ilus-
trações, limitando-se nesse caso a realçar ou resumir os 
seus aspetos mais importantes. O número de ilustrações 
permitidas para cada uma das tipologias será explicitado na 
secção correspondente.
As Referências Bibliográficas devem seguir o formato in-
dicado nas normas internacionais (estilo de Vancouver - 
áreas da medicina, ciências da saúde9 – estilo APA – áreas 
Ciências Sociais e Humanas, dos últimos dez anos)18.

4.1. Tipologias de Artigo - Investigação original
Conteúdo: Artigos de investigação no âmbito da Geriatria 

e Gerontologia. Deverão seguir as normas internacional-
mente aceites para este tipo de artigos3,5. Os autores são 
encorajados a seguir as normas STROBE9 para estudos ob-
servacionais, CONSORT10 para ensaios clínicos, as normas 
STARD11 para estudos de acuidade diagnóstica, as normas 
COREQ para estudos qualitativos e as normas SQUIRE13 
para estudos de garantia e melhoria da qualidade. É ainda 
obrigatória a submissão da respetiva grelha de avaliação 
estrutural para as tipologias mencionadas previamente nes-
tas normas.
Dimensão: Não deverão ultrapassar as 8.000 palavras, 
sendo admitido o número máximo de 8 ilustrações (tabelas 
ou figuras) por artigo.
Estrutura: Deve incluir Título, Resumo e três a seis Pala-
vras-chave em cada uma das línguas necessárias (ver aci-
ma). O corpo do artigo deve ser subdividido em: Introdução, 
Métodos, Resultados, Discussão e Conclusão. Poderão ser 
incluídos Agradecimentos. O artigo deve incluir Referências 
Bibliográficas.
Corpo do artigo: A Introdução deverá ser sintética. Deve 
apresentar claramente o problema em questão, resumir 
o estado atual do conhecimento sobre o tema e referir os 
motivos que levaram à execução do estudo. A pergunta de 
investigação e os objetivos específicos da investigação, 
incluindo as hipóteses colocadas, deverão aparecer cla-
ramente formulados no final da introdução. Os Métodos 
deverão referir a configuração, local e tempo de duração de 
estudo, a população estudada, os métodos de amostragem, 
as unidades de observação e as variáveis medidas, os mé-
todos de recolha de dados, bem como critérios, instrumen-
tos, técnicas e aparelhos utilizados, bem como a pondera-
ção dos aspetos éticos durante a planificação e execução 
da investigação, incluindo o parecer da Comissão de Ética 
para a Saúde Competente. Deve ser indicada a metodolo-
gia estatística. Os Resultados deverão ser apresentados de 
forma clara, usando texto e ilustrações (tabelas ou figuras). 
As ilustrações serão colocadas no manuscrito após as refe-
rências bibliográficas. A Discussão deverá salientar aspetos 
novos ou importantes do estudo e apresentar apenas as 
conclusões justificadas pelos resultados. Deverão ser feitas 
comparações com estudos idênticos realizados por outros 
autores e ser comentadas as limitações ou os vieses impor-
tantes do estudo. Podem ser sugeridas novas hipóteses de 
trabalho. Não devem ser feitas afirmações não baseadas 
no estudo efetuado, nem alusões a trabalhos incompletos 
ou não publicados. E finalmente a conclusão.
Resumo: O Resumo deve expor os objetivos do trabalho, a 
metodologia básica, os resultados e conclusões principais 
e realçar aspetos novos e importantes do estudo ou das 
observações. É obrigatoriamente estruturado, dividido nos 
seguintes subtítulos: Introdução, Objetivos, Métodos, Re-
sultados e Conclusões. Encorajamos os investigadores a 
registar prospectivamente os ensaios clínicos num registo 
público de ensaios. Os ensaios clínicos deverão ter o nú-
mero de registo no final do resumo.

- Relato de Caso

Resumo: É obrigatoriamente estruturado, dividido nos se-
guintes subtítulos: Introdução, Descrição do caso e Comen-
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tário.
Conteúdo: Textos descritivos de casos clínicos relevantes 
para a Geriatria e Gerontologia que sirvam para melhorar a 
tomada de decisão da investigação diagnóstica ou terapêu-
tica de aspetos relacionados com a educação ou com as 
políticas de saúde. Os autores são encorajados a seguir as 
normas CARE Statement15. É ainda obrigatória a submis-
são da respetiva grelha de avaliação estrutural mencionada 
previamente nestas normas.
Dimensão: Não deverão ultrapassar as 6.000 palavras, 
sendo admitido o número máximo de oito ilustrações (tabe-
las ou figuras) por artigo.
Estrutura: Os artigos devem incluir Título, Resumo e três a 
seis Palavras-chave em cada uma das línguas necessárias 
(ver acima). O corpo de texto é subdividido em: Introdução, 
Descrição do caso e Comentário. Poderão ser incluídos 
Agradecimentos. O artigo deve incluir Referências Biblio-
gráficas.
Corpo do artigo: A Introdução deve apresentar os motivos 
que levaram à apresentação do caso clínico de forma sinté-
tica e sem fazer uma revisão teórica do problema em ques-
tão. A pergunta de investigação e o objetivo específico da 
apresentação deste relato de caso deverão aparecer cla-
ramente formulados no final da introdução. A Descrição do 
caso deve ser constituída por uma apresentação do caso 
clínico propriamente dito, feita de forma estruturada e com 
recurso a subtítulos, se necessário. É necessária uma aten-
ção especial à anonimização da identificação dos titulares 
dos dados descritos, e ao consentimento expresso, livre e 
esclarecido do próprio ou seu representante legal para a 
sua publicação. O Comentário deverá chamar a atenção 
para os aspetos práticos relevantes, problemas encontra-
dos na prática clínica ou lições a tirar do relato de caso.

- Revisão
Conteúdo: Consistem em estudos de revisão literatura, 
trabalhos de síntese ou atualização clínica que possam 
constituir instrumentos auxiliares de atualização e de aper-
feiçoamento da prática clínica. Serão aceites revisões de 
metodologia sistemática, revisões narrativas e revisões 
integrativas de largo espetro ou revisões críticas de autor, 
sendo que as mesmas deverão traduzir uma componente 
inovadora quer nos seus resultados, perspetivas ou hipóte-
ses lançadas.
Os autores são encorajados a seguir as normas PRISMA 
para revisões sistemáticas15, MOOSE para meta-análises 
de estudos observacionais16 e as recomendações de Riley 
et al (2010) para meta-análises de dados individuais de 
doentes17. Para as revisões sistemáticas, é fortemente 
recomendado o registo prévio do seu protocolo na base 
PROSPERO. É ainda obrigatória a submissão da respetiva 
grelha de avaliação estrutural mencionada previamente 
nestas normas.
Não serão aceites revisões intituladas de “baseadas na 
evidência” que recorram a metodologia não sistemática ou 
com grelhas de avaliação qualitativa que não sejam basea-
das na Grading of Recommendations, Assessment, Develo-
pment and Evaluations (GRADE) ou Critical Appraisal Skills 
Programme (CASP).
Dimensão: Os estudos de revisão não deverão ultrapassar 

as 8.000 palavras, sendo admitido o número máximo de 10 
ilustrações (tabelas ou figuras) por artigo.
Estrutura: Os artigos devem incluir Título, Resumo e três a 
seis Palavras-chave em cada uma das línguas necessárias 
(ver acima). O corpo de texto é subdividido em: Introdução, 
Métodos, Resultados, Discussão e Conclusões. Poderão 
ser incluídos Agradecimentos. O artigo deve incluir Refe-
rências Bibliográficas.
Corpo do artigo: A Introdução deverá ser sintética. Deve 
apresentar claramente o problema em questão, referir os 
motivos que levaram à execução do estudo e discutir a sua 
oportunidade. A pergunta de investigação e o objetivo es-
pecífico da revisão deverão aparecer claramente formula-
dos no final da introdução. Os Métodos deverão descrever 
a metodologia usada para efetuar o processo de revisão. 
Devem, nomeadamente, ser indicados o tópico em revisão, 
definições várias (e.g., critérios de diagnóstico), processo 
utilizado para a pesquisa bibliográfica (período a que diz 
respeito a revisão, bases de dados eletrónicas ou docu-
mentais consultadas, descritores utilizados para a pesqui-
sa, pesquisa manual de bibliografias, contacto com peritos 
na área para identificação de artigos relevantes) e proces-
sos e critérios de seleção dos artigos. Os Resultados de-
vem ser apresentados de forma estruturada e sistematizada 
e com recurso a subtítulos, se necessário. Devem incluir os 
resultados da pesquisa. A Discussão inclui os elementos de 
argumentação crítica (avaliação de qualidade dos dados, 
síntese de dados, perspetivas em confronto, identificação 
de problemas não resolvidos). As Conclusões devem for-
necer um resumo crítico dos dados relevantes, enfatizar os 
aspetos práticos, equacionar os problemas que subsistem e 
propor perspetivas futuras.
Resumo: O Resumo deve expor os objetivos do trabalho, a 
metodologia básica, os resultados e conclusões principais 
e realçar aspetos novos e importantes da revisão. É obri-
gatoriamente estruturado, dividido nos seguintes subtítulos: 
Introdução, Objetivos, Métodos, Resultados e Conclusões. 
No resumo dos resultados pretende-se a indicação do nú-
mero e características dos estudos incluídos e excluídos. 
Podem ser incluídos os achados qualitativos e quantitativos 
mais relevantes.

- Prática
Conteúdo: Trabalhos descritivos de experiências ou proje-
tos considerados relevantes para a melhoria da qualidade 
dos cuidados prestados aos doentes.
Dimensão: Não deverão ultrapassar as 5.000 palavras, 
sendo admitido o número máximo de quatro ilustrações (ta-
belas ou figuras) por artigo.
Estrutura: Os artigos devem incluir Título, Resumo e três a 
seis Palavras-chave em cada uma das línguas necessárias 
(ver acima). Não existe estrutura obrigatória do corpo de 
texto. Poderão ser incluídos Agradecimentos. O artigo deve 
incluir Referências Bibliográficas.
Resumo: Não existe estrutura obrigatória.

- Formação
Conteúdo: Consistem em relatos de projetos ou experiên-
cias consideradas importantes no campo da educação mé-
dica pré ou pós-graduada no contexto das pessoas idosas, 
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cujo objetivo pedagógico seja claro e inovador.
Dimensão: Não deverão ultrapassar as 5.000 palavras, 
sendo admitido o número máximo de seis ilustrações (tabe-
las ou figuras) por artigo.
Estrutura: Os artigos devem incluir Título, Resumo e três a 
seis Palavras-chave em cada uma das línguas necessárias 
(ver acima). Não existe estrutura obrigatória do corpo de 
texto. Poderão ser incluídos Agradecimentos. O artigo deve 
incluir Referências Bibliográficas.
Resumo: Não existe estrutura obrigatória.
- Opinião e Debate
Conteúdo: Textos de opinião livre suscetíveis de fomentar 
a reflexão e a discussão sobre temas de interesse para a 
Geriatria e Gerontologia, tratados com qualidade científica 
e ética.
Dimensão: Não deverão ultrapassar as 4.000 palavras 
sendo admitido o número máximo de seis ilustrações (tabe-
las ou figuras) por artigo.
Estrutura: Os artigos devem incluir Título, Resumo e três a 
seis Palavras-chave em cada uma das línguas necessárias 
(ver acima). Não existe estrutura obrigatória do corpo de 
texto. Poderão ser incluídos Agradecimentos. O artigo deve 
incluir Referências Bibliográficas.
Resumo: Não existe estrutura obrigatória.

- Artigo Breve
Conteúdo: Textos de pequena dimensão como, por exem-
plo, estudos originais curtos ou de divulgação de resultados 
preliminares, apontamentos sobre casos clínicos, pequenos 
estudos de séries ou outra tipologia.
Dimensão: Não deverão ultrapassar as 3.000 palavras, 
sendo admitido o número máximo de quatro ilustrações (ta-
belas ou figuras) por artigo.
Estrutura: Os artigos devem incluir Título, Resumo e três a 
seis Palavras-chave em cada uma das línguas necessárias 
(ver acima). Não existe estrutura obrigatória do corpo de 
texto. Poderão ser incluídos Agradecimentos. O artigo deve 
incluir Referências Bibliográficas.

Resumo: Não existe estrutura obrigatória.

- Carta ao Editor
Conteúdo: Comentários a artigos publicados previamente 
na revista ou notas breves sobre experiências relevantes 
na prática diária. As cartas referentes a artigos só serão 
aceites até quatro meses após a publicação do artigo origi-
nal.
Dimensão: Não deverão ultrapassar as 1.000 palavras, 
sendo admitida até uma ilustração (tabela ou figura) e até 
10 referências bibliográficas.
Estrutura: Não existe estrutura obrigatória. O artigo pode 
incluir Referências Bibliográficas.
Resumo: Não há resumo.

- Editorial
Da iniciativa do Conselho Editorial. Não deverão ultrapas-
sar 1.200 palavras nem mais do que 15 referências. Serão 
admitidas até duas ilustrações (tabelas ou figuras).

- Documentos

Conteúdo: Consistem em declarações, recomendações, 
protocolos, guidelines ou outros documentos de âmbito na-
cional ou internacional que sejam relevantes para a Geria-
tria e Gerontologia.

5. ORGANIZAÇÃO FORMAL DOS ARTIGOS
5.1. Formatação dos ficheiros eletrónicos submetidos

Os artigos devem ser datilografados em qualquer proces-
sador de texto e gravados num dos seguintes formatos: 
Microsoft Word, RTF ou Open Office. As páginas devem ser 
numeradas.
Documento de identificação (a submeter em “Documentos 
Suplementares”)
Primeira página Deverá incluir apenas:
O título do artigo, que deverá ser conciso.
O nome do autor ou autores (devem usar-se apenas dois 
ou três nomes por autor). O grau, título ou títulos profissio-
nais e/ou académicos do autor ou autores.
A afiliação (indicando especificamente Serviço, Departa-
mento, Instituição, Cidade, País). A identificação ORCID de 
todos os autores (consultar www.orcid.org).
Segunda página Deverá incluir apenas:
O nome, telefone/fax, endereço de correio eletrónico e en-
dereço postal do autor responsável pela correspondência 
com a revista acerca do manuscrito.
O nome, endereço de correio eletrónico e endereço postal 
do autor a quem deve ser dirigida a correspondência sobre 
o artigo após a sua publicação na revista.

Texto do artigo (a submeter em “Transferência do Manus-
crito”)
Primeira página (completamente anonimizado) Deverá in-
cluir apenas:
Título do artigo nas línguas necessárias.
Resumo do artigo nas línguas necessárias. O resumo deve 
respeitar as normas indicadas para o tipo de artigo em 
questão e tornar possível a compreensão do artigo sem que 
haja necessidade de o ler.
Duas a seis palavras-chave nas línguas necessárias usan-
do, sempre que existirem, termos da lista de descritores 
médicos MeSH7, dos descritores em ciências da saúde 
(DeCS) da BIREME8 ou dos descritores da PORBASE (Índi-
ce de Assuntos)9.
Indicação da tipologia do artigo (a que secção da revista se 
destina).
Teaser. Frase num máximo de 30 palavras que foque a 
mensagem chave do artigo. Páginas seguintes
As páginas seguintes incluirão o texto do artigo, devendo 
cada uma das secções em que este esteja subdividido co-
meçar no início de uma página.
As tabelas deverão ser colocadas no texto no local onde 
deverão ser lidas, numeradas consecutivamente de acordo 
com a ordem de entrada no texto, em numeração árabe. As 
tabelas deverão sempre incluir um título curto e poderão 
incluir em rodapé notas explicativas consideradas neces-
sárias e assinaladas utilizando os símbolos indicados nas 
normas de Vancouver. Ter em atenção que todas as siglas, 
acrónimos e abreviaturas deverão ser colocadas por exten-
so nas notas.
As figuras deverão ser colocadas como anexo após as refe-
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rências bibliográficas, indicando no texto o local onde deve-
rão ser lidas, numeradas consecutivamente de acordo com 
a ordem de entrada no texto, em numeração árabe.
Primeira página a seguir ao texto do artigo
Deverá incluir o capítulo Agradecimentos, quando este exis-
ta. Primeira página a seguir aos Agradecimentos
Deverá conter o início do capítulo Referências bibliográfi-
cas. Primeira página a seguir a Referências bibliográficas
Deverá conter a informação relativa aos conflitos de inte-
resse dos autores e ao financiamento do estudo (de acordo 
com a informação prestada no Anexo I).
Páginas seguintes
Deverão incluir as ilustrações. Estas devem ser enviadas 
cada uma em sua folha com indicação do respetivo núme-
ro (algarismo árabe, com numeração consecutiva para as 
tabelas e com numeração consecutiva para as figuras, de 
acordo com a ordem de entrada no texto) e legenda. As 
tabelas deverão sempre incluir um título curto e poderão 
incluir em rodapé notas explicativas consideradas neces-
sárias e assinaladas utilizando os símbolos indicados nas 
normas de Vancouver. Gráficos, diagramas, gravuras e 
fotografias (figuras) deverão ser apresentados com qua-
lidade que permita a sua reprodução direta e numerados 
com algarismos árabes. Não devem ser utilizados gráficos 
tridimensionais. As figuras em formato digital devem ser 
enviadas como ficheiros separados e não dentro do docu-
mento de texto. São aceites os formatos JPEG, TIF e EPS, 
preferencialmente com uma resolução de 300 pontos por 
polegada (dpi) ou superior. No caso de se tratar de fotogra-
fias de pessoas ou de fotografias já publicadas, proceder 
de acordo com as normas de Vancouver3,5.

5.2. Normas de estilo
O uso de abreviaturas e símbolos, bem como as unidades 
de medida, devem estar de acordo com as normas interna-
cionalmente aceites.
Deve-se usar maiúsculas apenas nas seguintes situações:-
no título e nas principais secções do trabalho;
a) na primeira palavra de todos os parágrafos;
b) nas palavras principais de capítulos, subcapítulos, 
secções e subsecções;
c) nas palavras dos títulos das figuras e tabelas;
d) em nomes de escalas e instrumentos de medida;
e) em substantivos determinados por numeral ou le-
tra;
f) em nomes de disciplinas académicas.
Usar sempre a denominação comum internacional (DCI) 
para os fármacos.
Escrever por extensos algarismos menores que 10, exceto 
quando se fazem comparações com números iguais ou su-
periores a 10, se utilizadas unidades de medida, na repre-
sentação de funções matemáticas, quantidades fracionais, 
percentagens e razões. Nunca iniciar uma frase com um 
algarismo.
Usar sempre algarismos para designar tempo, data, ida-
de, amostra e população, tamanho, resultados, dosagens, 
percentagens, graus de temperatura, medidas métricas e 
pontos duma escala.
Por regra, não usar abreviaturas fora de parênteses, exceto 
as abreviaturas utilizadas pelos sistemas de medidas (p. 

ex. Kg).
Os acrónimos só devem ser utilizados se fazem parte da 
linguagem corrente (e.g., OMS) ou para designar uma sigla 
ou uma expressão técnica que vai ser utilizada repetida-
mente (e.g., DPOC). Neste caso, o seu uso deve ser apre-
sentado entre parênteses, depois da expressão original, na 
primeira vez que é utilizado no texto.
Devem evitar-se estrangeirismos, sempre que possível. 
Não usar sublinhados.
Usar itálico apenas nas situações de palavras estrangeiras 
e nomes técnicos das classificações científicas.
Os símbolos estatísticos (e.g., t, r, M, DP, p) devem ser es-
critos em itálico, com exceção dos símbolos em grego.
A indicação da casa decimal deve fazer-se através de uma 
vírgula e não de um ponto final.
No texto, os números decimais devem ser apresentados 
apenas com até duas casas e com arredondamento, a não 
ser em casos excecionais em que tal se justifique.
Os operadores aritméticos e lógicos, como +, –, =, < e >, 
levam espaço antes e depois.

5.3. Referências Bibliográficas
As Referências Bibliográficas devem ser citadas no texto 
com algarismos árabes em elevado, pela ordem de primeira 
citação e incluídas neste capítulo, utilizando exatamente a 
mesma ordem de citação no texto. Os nomes das revistas 
devem ser abreviados de acordo com o estilo usado no In-
dex Medicus.
A Revista Portuguesa de Geriatria e Gerontologia é referen-
ciada usando a abreviatura RPGG.
O numeral da citação deverá ser colocado após a pon-
tuação (ponto, vírgula, etc.). Todas as referências devem 
obedecer às normas de Vancouver da ICMJE3,5. Poderão 
ser utilizados os sistemas de gestão de referências (como o 
EndNote ®, o RefManager ®, Mendeley ®, APA®).

Exemplos de como referenciar mais de uma citação ou 
documentação legal
Mais de uma citação
Estudos mais recentes, efetuados por Di-Franza e colabo-
radores, mostram que as crianças se tornam dependentes 
da nicotina mais facilmente do que os adultos.
Se após uma frase houver lugar à citação de mais do que 
uma referência estas deverão ser separadas por vírgulas, 
exceto se forem sequenciais; nessa circunstância serão 
separadas por hífen.
Exemplos:
(...) sendo a prevalência maior nesse grupo etário9,15,21; (...) 
comparativamente a esses estudos6,9;

(...) tabaco a menores de 18 anos e a de regulamentar a 
venda de tabaco através de máquinas automáticas4,7-9;
Documentação legal
Para as referências a documentação legal deverão ser indi-
cados os elementos que permitem chegar ao texto integral 
do ato legislativo: tipo de ato, número, data, série do Diário 
da República (DR) e número de DR.
Exemplo:
Decreto-Lei n.° 114/92, de 4 de junho. Diário da República. 
1ª Série A (129).
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6. SUBMISSÃO DE ARTIGOS À APRECIAÇÃO EDITO-
RIAL
Os documentos devem ser submetidos para o endereço de 
correio eletrónico geral@spgg.com.pt Os                    docu-
mentos a submeter incluem:
- O Documento de identificação.
- O Texto do artigo, incluindo as tabelas, nos formatos 

Microsoft Word, RTF ou Open Office (texto, tabelas e 
diagramas), será submetido no «Passo 2: Transferência 
do manuscrito». Deverá incluir as legendas das figuras 
após as tabelas.

- As figuras em formato JPEG, TIF ou EPS (ilustrações). 
Serão submetidas no «Passo 2», identificados pela nu-
meração respetiva.

- O formulário constante do Anexo I preenchido por cada 
um dos autores.

Tratando-se de um estudo original, a declaração de condu-
ta ética (Anexo II) preenchida pelo autor correspondente e 
cópia do parecer da Comissão de Ética à qual o protocolo 
do estudo foi submetido.
Tratando-se de um relato de caso, declaração de consenti-
mento informado, assinada pelo doente ou pelo represen-
tante legal em caso de menores ou incapazes, que motivou 
o relato de caso (Anexo III).
Havendo fotografia de doente(s), declaração de consen-
timento informado assinada pelo doente fotografado ou 
representante legal, para cada ilustração enviada, devida-
mente identificadas (Anexo III).
Em qualquer situação cuja publicação de informação clínica 
suscite dúvidas do ponto de vista ético deverá ser solicitado 
parecer a uma Comissão de Ética.
Cópias de quaisquer autorizações para reproduzir material 
já publicado, para utilizar figuras ou relatar informação pes-
soal sensível de pessoas identificáveis.

7. CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO
Como parte do processo de submissão, os autores são obriga-
dos a verificar a conformidade da submissão em relação a to-
dos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem 
de acordo com as normas serão devolvidas aos autores.
A contribuição é original e inédita e não se encontra sob 
revisão ou para publicação por outra revista.
Os ficheiros para submissão encontram-se em formato Mi-
crosoft Word, OpenOffice ou RTF (desde que não ultrapas-
sem 2MB).
URLs usados nas referências devem ser fornecidos quando 
disponíveis.
O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográfi-
cos descritos em Instruções para Autores, na secção Sobre 
a Revista.
Foi preenchido o Formulário para os autores: Anexo I (to-
dos os anexos estão disponíveis para consulta na página 
eletrónica da SPGG – www.spgg.com.pt
Foi preenchido o Formulário de declaração de conduta 
ética (Anexo II). Foi preenchida a Declaração de Consenti-
mento Informado (Anexo III).
São cumpridas as Normas para a submissão de artigos à 
Revista Portuguesa de Geriatria e Gerontologia (Anexo IV), 

com exceção dos pontos abaixo assinalados, no caso de 
submissão exclusiva através do site.
Na submissão de um artigo online, no Passo 2 da transfe-
rência do ficheiro do artigo, este deverá estar anonimizado 
e não conter qualquer tipo de identificação pessoal, que 
será preenchida nos passos seguintes da submissão.
Um documento contendo a identificação dos autores, con-
forme descrito em 4. ORGANIZAÇÃO FORMAL DOS AR-
TIGOS, deverá ser submetido no «Passo 2. Transferência 
do manuscrito suplementares» do processo de submissão 
online.
Na submissão de artigos online, os conflitos de interesse 
que os autores queiram fazer constar explicitamente no 
artigo deverão ser preenchidos no campo «Comentários ao 
Editor» do Passo 1 da submissão e não no ficheiro a sub-
meter.
Qualquer dúvida pode ser esclarecida por contacto com o 
secretariado da SPGG através do endereço de correio ele-
trónico geral@spgg.com.pt

8. TRATAMENTO EDITORIAL
Os textos recebidos são submetidos a um processo de vali-
dação administrativa; os artigos que não obedeçam à orga-
nização científica e à organização formal expostas nestas 
normas não serão aceites nem apresentados ao Conselho 
Editorial, sendo automático o processo de devolução.
Os textos que estejam de acordo com as normas são iden-
tificados por um número comunicado aos autores, que deve 
ser referido em toda a correspondência com a revista. Será 
considerada como data de receção do artigo o último dia 
de receção da versão eletrónica do artigo e dos anexos ne-
cessários. Os artigos aceites serão distribuídos a um editor 
responsável, que fará uma apreciação sumária e apresen-
tará o artigo em reunião do Conselho Editorial. Os artigos 
que não estejam relacionados com a missão da revista 
(o desenvolvimento da especialidade de medicina geral e 
familiar ou a melhoria dos cuidados de saúde primários) 
serão recusados.
A decisão do Conselho Editorial é soberana e não passível 
de recurso. O Editor-Chefe tem poder de veto dentro do 
Conselho Editorial.
Os artigos que estejam de acordo com as normas e que se 
enquadrem na missão da revista entrarão num processo de 
revisão por pares. Aos revisores será pedida a apreciação 
crítica de artigos submetidos para publicação. Essa ava-
liação incluirá as seguintes áreas: atualidade, fiabilidade 
científica, importância clínica e interesse para publicação 
do texto. De forma a garantir a isenção e imparcialidade 
na avaliação, os artigos serão enviados aos revisores sem 
a identificação dos respetivos autores e cada artigo será 
apreciado por dois ou mais revisores. Caso exista divergên-
cia de apreciação entre revisores, os editores poderão con-
vidar um terceiro revisor. A decisão final sobre a publicação 
será tomada pelos editores com base nos pareceres dos 
revisores. As diferentes apreciações dos revisores serão 
integradas pelo editor responsável e comunicadas aos au-
tores. Os autores não terão conhecimento da identidade ou 
afiliação dos revisores.
A decisão relativa à publicação pode ser no sentido da 
recusa, da publicação sem alterações ou da publicação 
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após modificações. Neste último grupo, os artigos, após a 
realização das modificações propostas, poderão ser reapre-
ciados pelos revisores originais do artigo, ou outros. Desta 
reapreciação resultará uma nova apreciação por parte do 
editor responsável e a decisão de recusa, de publicação, ou 
de nova revisão do texto, da qual os autores serão informa-
dos.

9. CEDÊNCIA DE DIREITOS DE AUTOR
A RPGG não cobra nenhuma taxa de envio ou publicação 
dos artigos aceites. Os autores concedem à RPGG o di-
reito exclusivo de publicar e distribuir em suporte físico, 
eletrónico, por meio de radiodifusão ou em outros suportes 
que venham a existir o conteúdo do manuscrito. Concedem 
ainda à RPGG o direito a utilizar e explorar o manuscrito, 
nomeadamente para ceder, vender ou licenciar o seu con-
teúdo. Esta autorização é permanente e vigora a partir do 
momento em que o manuscrito é submetido, tem a duração 
máxima permitida pela legislação portuguesa ou internacio-
nal aplicável e é de âmbito mundial. Os autores declaram 
ainda que esta cedência é feita a título gratuito. Caso a 
RPGG comunique aos autores que decidiu não publicar o 
seu manuscrito, a cedência exclusiva de direitos cessa de 
imediato.
Os autores autorizam a RPGG (ou uma entidade por esta 
designada) a atuar em seu nome quando esta considerar 
que existe violação dos direitos de autor.

Os autores têm direito a:
Reproduzir um número razoável de cópias do seu trabalho 
em suporte físico ou digital para uso pessoal, profissional 
ou para ensino, mas não para uso comercial (incluindo ven-
da do direito a aceder ao artigo).
Colocar no seu sítio da internet ou da sua instituição uma 
cópia exata em formato eletrónico do artigo publicado pela 
RPGG, desde que seja feita referência à sua publicação na 
RPGG e o seu conteúdo (incluindo símbolos que identifi-
quem a RPGG) não seja alterado.
Publicar em livro de que sejam autores ou editores o con-
teúdo total ou parcial do manuscrito, desde que seja feita 
referência à sua publicação na RPGG.
Receber, até cinco anos após a publicação, 10% do valor 
pago por uma entidade terceira à RPGG pela reprodução 
em separado do seu artigo, quando esse valor for superior 
a 1.500 euros.
Os autores aceitam que, em caso de conflito, a resolução 
deste acordo será feita em Portugal e de acordo com a le-
gislação portuguesa aplicável.
Declaração de Direitos de Autor
Os autores autorizam a RPGG (ou uma entidade por esta 
designada) a atuar em seu nome quando esta considerar 
que existe violação dos direitos de autor.
Política de Privacidade
A RPGG detém o direito exclusivo de publicar, distribuir, 
ceder, vender ou licenciar em suporte físico, eletrónico, por 
meio de radiodifusão ou em outros suportes que venham a 
existir todos os conteúdos publicados. É proibida a repro-
dução, mesmo parcial, de artigos e ilustrações sem prévia 
autorização da RPGG. Excetua-se a citação ou transcrição 
de pequenos excertos, desde que se faça menção da fonte.

Os nomes e endereços fornecidos nesta revista serão usa-
dos exclusivamente para os serviços prestados por esta 
publicação, não sendo disponibilizados para outras finalida-
des ou a terceiros.
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