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EDITORIAL
O Dia Mundial do Médico de Família (MF) celebrou-se no dia 19
de maio, sendo assinalado pela APMGF em parceria com a
WONCA, sob o lema “Sempre próximo para cuidar”. Esta
efeméride torna-se um excelente mote para reflexão sobre o
papel do MF nos cuidados ao idoso. 

De acordo com os Census 2021, verificou-se um aumento de
20,6% da população ≥ 65 anos desde 2011, perfazendo quase
2 milhões e meio de indivíduos. Que desafios este crescimento
traz para a prática da MFG? Uma população envelhecida
tendencialmente apresenta mais comorbilidades e polifarmácia,
necessitando de mais cuidados de saúde. A formação pré e
pós-graduada prepara-nos devidamente para esta realidade?
Existem recursos suficientes e de fácil acesso para permitir um
envelhecimento ativo e a sua promoção no âmbito da consulta
de MGF? Fará sentido a existência da consulta do idoso em
MGF, com o respetivo programa de saúde próprio? São várias
as questões que podem ser levantadas e cuja reflexão nos
poderá ajudar a otimizar práticas nesta área e traçar caminhos
futuros. 
O MF é o médico de proximidade, conhecedor de percursos de
vida e da rede de suporte sociofamiliar, que presta cuidados
abrangentes e individualizados, pelo que que tem um papel de
extrema importância nos cuidados geriátricos.

Ana Vieira e Elvira Sampaio, Assistentes de MGF, Membros do GESI



Na foto, os dinamizadores do Workshop: Prof. Leonor Correia Guedes, Neurologista, Professora

Auxiliar de Neurologia na FMUL, Presidente da SPDMov; Anabela Andrade, Médica de Família,

Membro GESI; Joana Gonçalves, IFE de MGF, Membro do GESI; Dr. Miguel Grunho, Neurologista. 

As Doenças de Movimento são comuns no idoso,
estando associadas a diversas etiologias e
apresentações clínicas, com importante impacto
na autonomia e qualidade de vida. 
O tremor destaca-se como uma das manifestações
clínicas mais frequentes. Adicionalmente, parte
significativa das Doenças do Movimento induz
alterações da marcha, cujo reconhecimento do
padrão tem importantes implicações diagnósticas
e terapêuticas. 

Neste contexto, o GESI, em parceria com a
Sociedade Portuguesa de Doenças do
Movimento (SPDMov), organizou um workshop
sobre esta temática, que decorreu a 30 de março,
no 39º Encontro Nacional da APMGF em Aveiro. 
O workshop contou com 26 participantes, tendo-
se focado no desenvolvimento de competências
práticas para a abordagem destes sintomas no
âmbito da consulta de MGF. 

Como referência nesta matéria o GESI sugere a
leitura do artigo Tremor: Um Guia Clínico Para
Não Neurologistas, da autoria dos neurologistas
Vanessa Carvalho e João Massano.

PROJETOS EM DESTAQUE HOT TOPICS

1. Degenerescência Macular associada à
Idade: revisão da evidência

A Degenerescência Macular associada à Idade
(DMI) é uma das principais causas de cegueira
nos idosos, nos países industrializados. 
Esta pode-se manifestar através da dificuldade em
manter a independência funcional, principalmente
em ambientes pouco iluminados, potenciando
síndromes geriátricas como as quedas. 
Neste artigo de revisão, publicado em 2021 no
New England Journal of Medicine, destacam-se
fatores preventivos como o controlo de fatores de
risco cardiovascular e otimização nutricional.

A relevância epidemiológica e clínica da DMI
torna-a numa patologia que deverá ser
considerada na avaliação integral da pessoa
idosa.

Aceda ao artigo através do QR code: 
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https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMcp2102061
https://doi.org/10.20344/amp.11352


Embora a avaliação de risco individualizada deva ser sempre
considerada, a abordagem invasiva é preferida,
independentemente da idade, sexo ou tipo de SCA.

A idade avançada representa maior risco de hemorragia,
por isso devem ser usadas estratégias para a sua
minimização (acesso radial, uso de inibidores da bomba de
protões e scores de risco de hemorragia).

O uso de esquemas potentes de anticoagulação e
antiplaquetários em idosos com SCA, parece demonstrar um
risco acrescido de hemorragia, sem melhoria na mortalidade.

Doentes idosos frágeis com SCA e com alterações
cognitivas são subgrupos desafiantes, que carecem de uma
abordagem individualizada e multidisciplinar, otimizando o
tratamento com base na vulnerabilidade subjacente. 

2. Abordagem da Síndrome Coronária Aguda  no Idoso

Um artigo de revisão publicado em abril de 2022 no European
Heart Journal destaca os seguintes tópicos acerca da
abordagem da Síndrome Coronária Aguda (SCA) no idoso:

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab391

3. Critérios STOPP/START - tradução e adaptação para
português

Em junho de 2022, foi publicada a tradução e adaptação dos
critérios STOPP/START para utilização não só em Portugal,
mas também noutros países de língua portuguesa. Esta
ferramenta, que apoia a prescrição farmacológica em indivíduos
com 65 ou mais anos de idade, é útil para auxiliar os médicos
na gestão da polimedicação, com consequente melhoria da
qualidade de vida dos utentes e eventual impacto económico
positivo. 
O autor principal do artigo é o Dr. Luís Monteiro, Médico de
Família, investigador na FMUP/CINTESIS e membro do GESI. 

 https://doi.org/10.3390/ijerph19116896
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https://academic.oup.com/eurheartj/article-abstract/43/16/1542/6339781?login=false
https://www.mdpi.com/1660-4601/19/11/6896/htm
https://www.mdpi.com/1660-4601/19/11/6896/htm


5.
O Gripwise é um dinamómetro digital portátil de
fácil utilização, que concilia inteligência artificial e
big data. É uma ferramenta, desenvolvida por uma
equipa portuguesa, para avaliação da  fragilidade
e sarcopenia no idoso e pode ser aplicada por
profissionais menos capacitados. Baseia-se no
Fenótipo de Fried (presença de 3 de 5 critérios:
perda de peso no último ano; perda de força
muscular; redução da velocidade de marcha;
diminuição da atividade física e sensação
subjetiva de exaustão). Disponibiliza ainda jogos
para aumentar a atividade física e promover a
reabilitação.

Para saber mais sobre esta ferramenta, clique na
imagem ou aceda através do QR Code: 

Propõe os bisfosfonatos como primeira opção
terapêutica (pelo efeito mais prolongado após a sua
suspensão). 

O denosumabe também pode ser usado como
primeira linha, principalmente em doentes com
insuficiência renal (mais caro e pode ter efeito
rebound). 

Teriparatida ou romosozumabe como segunda linha,
ou primeira opção em doentes com risco muito alto
de fratura, mas o uso de romosozumab está
associado a possíveis efeitos adversos
cardiovasculares.

4. Tratamento  farmacológico da osteoporose
no idoso

Em março de 2022 foi publicada na The Lancet uma
revisão sistemática sobre o tratamento farmacológico
da osteoporose no idoso, incluindo ensaios clínicos,
revisões sistemáticas e estudos observacionais
publicados entre 2018 e 2021:

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02646-5
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https://gripwisetech.com/?page_id=2329&lang=pt
https://gripwisetech.com/?page_id=2329&lang=pt
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02646-5/fulltext#seccestitle310

