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APRESENTAÇÃO

O Grupo de Estudos de Saúde do Idoso/Geriatria (GESI) foi
criado em 2016 com o objetivo principal de divulgar e promover
a disciplina de Geriatria no âmbito da Medicina Geral e Familiar. 

O grupo tem vindo a crescer e a reorganizar-se ao longo dos
últimos anos, sendo atualmente composto por mais de 30
membros ativos com perfis e competências diversas, que
partilham entre si o gosto pelos cuidados de saúde do
idoso/Geriatria. 

Recentemente, de forma a marcar um novo ciclo no grupo de
estudos, o GESI alterou o seu logótipo, integrando no mesmo a
imagem da oliveira, símbolo ocidental de longevidade. 
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Novos algoritmos SCORE2 e SCORE2-OP ("older

persons") publicados em junho de 2021.

 O GESI elaborou um questionário com objetivo de
compreender qual a perceção dos Médicos de
Família e internos de MGF sobre as
necessidades formativas em Geriatria. O seu
preenchimento é voluntário, anónimo e muito
breve (cerca de 3 minutos). 

A ampla colaboração de todos os colegas
permitirá uma maior adequação da oferta
formativa e dos conteúdos produzidos pelo GESI.
Assim, agradecemos desde já, caso aceite
participar. 

Podem aceder ao questionário aqui ou através
do QR Code: 

PROJETOS EM DESTAQUE HOT TOPICS
1. Avaliação do risco cardiovascular (CV)
através do SCORE2-OP

Recomendação para avaliação do risco de eventos
CV não fatais e fatais a 10 anos em indivíduos ≥
70 anos aparentemente saudáveis (sem diabetes
mellitus, doença renal crónica, doença
cardiovascular aterosclerótica, alterações da
tensão arterial e distúrbios genéticos/raros do
perfil lipídico) com o SCORE2-OP. 

Este novo algoritmo de risco tem em conta a
idade, valor da tensão arterial sistólica, sexo,
hábitos tabágicos e valor do colesterol não-HDL,
tendo sido calibrado para o risco CV do país, que
no caso de Portugal, é moderado. 

Disponível na app ESC CVD Risk Calculator
(https://www.escardio.org/Education/ESC-
Prevention-of-CVD-Programme/Risk-
assessment/esc-cvd-risk-calculation-app).

[Frank L J Visseren, François Mach, Yvo M Smulders, et al, ESC
Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice,
European Heart Journal (2021), 42, 3227–3337,
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484]

Questionário sobre
necessidades formativas em
Geriatria
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKFBEJCM_IN2yOqRgZDx2jXoxbMI8V2NBRDdlQbZMLaW4Pcw/viewform
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484


Recomenda-se o rastreio oportunístico de FA em idosos
através da palpação do pulso ou realização de ECG com tira
de ritmo, sendo esta uma atitude custo-efetiva;

Embora a idade avançada não seja uma contra-indicação por
si só para o tratamento da FA, a Avaliação Geriátrica Global
incluindo avaliação da fragilidade, declínio cognitivo, quedas
e risco de hemorragia podem auxiliar no processo de tomada
de decisão e individualização  da terapêutica. 

2. Fibrilhação auricular (FA) - perspetiva geriátrica das
guidelines da ESC 2020

[Polidori MC, Alves M, Bahat G, et al.; Special Interest Group “Cardiovascular Diseases”
of the EuGMS. Atrial fibrillation: a geriatric perspective on the 2020 ESC guidelines.
Eur Geriatr Med. 2022 Feb;13(1):5-18. https://doi.org/10.1007/s41999-021-00537-w.]

3. Rastreio de declínio cognitivo em idosos com diabetes
mellitus

Recomenda-se o rastreio precoce de défice cognitivo ligeiro ou
demência em adultos ≥ 65 anos com diabetes na primeira
consulta e, depois anualmente, conforme apropriado. 

[American Diabetes Association; Standards of Medical Care in Diabetes—2022 Abridged
for Primary Care Providers. Clin Diabetes 1 January 2022; 40 (1): 10–38.
https://doi.org/10.2337/cd22-as01]

4. Relação entre o uso de benzodiazepinas
(BZD)/fármacos análogos e demência

As novas evidências sugerem que existe uma associação entre
o uso de BZD/ fármacos análogos com o desenvolvimento de
demência. Contudo, apesar da evidência crescente neste
sentido, até à data, ainda não existem estudos que mostrem
uma relação causal inequívoca. São, por isso, necessários mais
estudos de coorte prospetivos de larga escala com períodos de
follow-up prolongados, com ajuste adequado de variáveis de
confundimento (como ansiedade, depressão e perturbações do
sono) e com estratégias adequadas para minimizar fenómenos
de causalidade reversa.

[Ferreira, P., Ferreira, A.R., Barreto, B. et al. Is there a link between the use of
benzodiazepines and related drugs and dementia? A systematic review of reviews. Eur
Geriatr Med 13, 19–32 (2022). https://doi.org/10.1007/s41999-021-00553-w] 

HOT TOPICS
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https://doi.org/10.2337/cd22-as01
https://doi.org/10.1007/s41999-021-00553-w


5.
A Câmara Municipal de Ílhavo criou um novo
equipamento municipal dedicado à temática do
envelhecimento - Laboratório do
Envelhecimento, um espaço de acolhimento para
o desenvolvimento de intervenções em três eixos:
investigação, conhecimento e criação.  

Aliando parceiros académicos, empresas da área
tecnológica, organizações sociais e comunidade,
pretende-se aumentar o conhecimento sobre o
processo de envelhecimento. Esta incubadora
social dará lugar, entre outros projetos, à criação
de produtos pelas mãos de seniores e artistas ou
ao desenvolvimento de programas dirigidos a
pessoas com demência. 

Para saber mais sobre o projeto, clique na imagem ou
aceda através do QR Code: 

5. Antipsicóticos e demência

Desaconselha-se o uso de antipsicóticos como 1.ª linha
de tratamento de sintomas comportamentais e
psicológicos na demência;

Tem surgido evidência de que o uso de antipsicóticos
em idosos com demência se associa a aumento da
mortalidade, pelo que se recomenda precaução ao
iniciar estes fármacos neste grupo de indivíduos.

[https://www.choosingwisely.org/clinician-lists/american-psychiatric-
association-antipsychotics-in-patients-with-dementia/; Nørgaard A,
Jensen-Dahm C, Wimberley T, Svendsen JH, et al. Effect of antipsychotics
on mortality risk in patients with dementia with and without comorbidities.
J Am Geriatr Soc. 2022 Jan 14. https://doi.org/10.1111/jgs.17623]

INOVAÇÃO EM GERIATRIA
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https://www.cm-ilhavo.pt/cmilhavo2020/uploads/writer_file/document/8401/brochura_laboratorio_do_envelhecimento.pdf
https://www.choosingwisely.org/clinician-lists/american-psychiatric-association-antipsychotics-in-patients-with-dementia/

