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A prestação de cuidados de saúde às pessoas idosas é cada vez mais 
signi�cativa na globalidade da atividade clínica em Portugal, quer em consultas 
quer em internamentos hospitalares: mais de 20% da população portuguesa 
tem mais de 65 anos e, neste grupo, é cada vez maior o número de indivíduos 
com idade superior a 85 anos.

O modelo de gestão da doença única, que explica a sintomatologia do doente 
e o tratamento de cada doença isoladamente, de acordo com as orientações 
clínicas de cada especialidade, pode, no caso dos doentes idosos, com dé�ces 
homeostáticos, multimorbilidades, sintomas atípicos e síndromes geriátricas, 
impossibilitar uma abordagem global e levar facilmente a diagnósticos e trata-
mentos excessivos ou desadequados.

Desta forma, é evidente que a formação dos pro�ssionais de saúde deve ser 
orientada para uma gestão integrada de síndromes geriátricas (fragilidade, dor 
crónica, incontinência urinária, doenças da próstata, demência, delírio, tremor 
e doença de Parkinson, tonturas e vertigens, quedas, insu�ciência cardíaca, 
doença pulmonar obstrutiva crónica, osteoporose, lombalgias, etc.), das 
doenças crónicas e das multipatologias, que caracterizam signi�cativamente 
a nova realidade da medicina contemporânea.

Temas em Geriatria Clínica, obra escrita por um conjunto de especialistas
dos vários domínios do saber geriátrico, destina-se a médicos de Medicina 
Geral e Familiar e aos pro�ssionais de saúde que, no seu dia a dia, lidam 
com a população idosa, com as mais diversas situações clínicas, contribuindo 
desse modo para uma melhor prática clínica e conhecimento cientí�co na 
área dos cuidados prestados às pessoas mais idosas.

Manuel Oliveira Carrageta - Especialista em Medicina Interna, Cardiologia, Farmacologia 

Clínica e Competência em Geriatria; Presidente da Sociedade Portuguesa de Geriatria e 

Gerontologia; Coordenador Cientí�co do Observatório do Envelhecimento e da Natalidade 

em Portugal; Perito da International Federation of Ageing; Presidente da Fundação 

Portuguesa de Cardiologia; Presidente do Instituto de Cardiologia Preventiva de Almada. 

TEMAS EM GERIATRIA CLÍNICA

Coordenação:

ISBN 978-989-752- 623-7

w
w

w.
lid

el
.p

t

9 789897 526237

T
E

M
A

S
 E

M
 G

E
R

IA
T

R
IA

 C
L

ÍN
IC

A
M

anuel O
liveira C

arrageta

10,7mm 16,7x24cm16,7x24cm

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



TEMAS EM GERIATRIA 
CLÍNICA

Coordenação

Manuel Oliveira Carrageta 

Lidel – edições técnicas, lda
www.lidel.pt



Edição e Distribuição
Lidel – Edições Técnicas, Lda
Rua D. Estefânia, 183, r/c Dto – 1049-057 Lisboa
Tel: +351 213 511 448 
lidel@lidel.pt
Projetos de edição: editec@lidel.pt
www.lidel.pt

Livraria
Av. Praia da Vitória, 14 A – 1000-247 Lisboa 
Tel: +351 213 541 418
livraria@lidel.pt

Copyright © 2021, Lidel – Edições Técnicas, Lda.
ISBN edição impressa: 978-989-752-623-7
1.ª edição impressa: junho de 2021

Paginação: Ana Cristina Santos
Impressão e acabamento: RealBase – Sistemas Informáticos, Lda.
Dep. Legal: n.º 485263/21

Capa: José Manuel Reis
Imagem de capa: © LightField Studios

Todos os nossos livros passam por um rigoroso controlo de qualidade, no entanto aconselhamos a consulta 
periódica do nosso site (www.lidel.pt) para fazer o download de eventuais correções.

Não nos responsabilizamos por desatualizações das hiperligações presentes nesta obra, que foram verificadas 
à data de publicação da mesma.

Os nomes comerciais referenciados neste livro têm patente registada.

Reservados todos os direitos. Esta publicação não pode ser reproduzida, nem transmitida, no todo 
ou em parte, por qualquer processo eletrónico, mecânico, fotocópia, digitalização, gravação, sistema 
de armazenamento e disponibilização de informação, sítio Web, blogue ou outros, sem prévia autori-
zação escrita da Editora, exceto o permitido pelo CDADC, em termos de cópia privada pela AGECOP 
– Associação para a Gestão da Cópia Privada, através do pagamento das respetivas taxas.

 



©
 L

id
el

 –
 E

di
çõ

es
 T

éc
ni

ca
s

 

Índice

Autores  ...............................................................................................................................................................................................  V

Prefácio  ...............................................................................................................................................................................................  IX
Manuel Oliveira Carrageta

Siglas, abreviaturas e acrónimos  .................................................................................................................................  XI

 1. A adaptação da sociedade ao envelhecimento demográfico  ......................................................  1
J. Manuel Nazareth

 2. Alterações anátomo‑fisiológicas do envelhecimento e suas consequências clínicas  9
Rafaela Veríssimo, Manuel Teixeira Veríssimo

 3. Abordagem clínica do doente idoso  ................................................................................................................  17
Manuel Oliveira Carrageta

 4. A avaliação geriátrica global no apoio à prática clínica  ...........................................................  25
Manuel Oliveira Carrageta

 5. O idoso com síndrome de fragilidade: o que podemos fazer hoje?  ..........................................  35
Manuel Oliveira Carrageta

 6. Sarcopenia do idoso  .......................................................................................................................................................  43
Miguel Toscano Rico

 7. Osteoporose: da prevenção à otimização de recursos na abordagem diagnóstica
 7. e terapêutica  ........................................................................................................................................................................  53

Jorge Pestana Lopes, Raquel Roque

 8. Gota úrica, artropatia por deposição de cristais de pirofosfato de cálcio e
 8. polimialgia reumática  ..................................................................................................................................................  63

Bravo Pimentão

 9. Lombalgia no idoso  .........................................................................................................................................................  71
Carlos Evangelista, Ana Teresa Rocha

10. Aspetos específicos da terapêutica da dor crónica no idoso   ...................................................  77
Ana Pedro

11. Demência e delirium: diferenças fundamentais no diagnóstico e na terapêutica   ...  83
Fábio Carneiro, Cláudia Guarda

12. Tremor e doença de Parkinson: dicas práticas na avaliação e tratamento   .................  91
Diogo Tavares Silva, Ana Castro Caldas, Joaquim J. Ferreira

13. Doença valvular no idoso: simplificar decisões complexas   .......................................................  99
Manuel Oliveira Carrageta



Temas em Geriatria ClínicaIV

14. A insuficiência cardíaca no idoso  ......................................................................................................................  107
Manuel Oliveira Carrageta

15. Prevenção cardiovascular no doente idoso. Aquém e além das Guidelines  ..................  117
Ovídio Costa

16. Arritmias e pacemakers no doente idoso: como gerir? ......................................................................  125
Carlos Catarino

17. Síncope no idoso: orientação diagnóstica, prevenção e tratamento ...................................  135
Manuel Oliveira Carrageta

18. Quedas no idoso: avaliação, abordagem e prevenção ........................................................................  143
António Carvalho

19. Avaliação perioperatória para cirurgia não cardíaca ....................................................................  149
Manuel Oliveira Carrageta

20. O desafio da DPOC no doente idoso ..................................................................................................................  157
Raul Amaral Marques

21. Incontinência urinária no idoso ..........................................................................................................................  165
Manuel Mendes Silva, João Felício

22. Doenças da próstata em Geriatria ......................................................................................................................  175
Manuel Mendes Silva, João Felício,

23. Mitos e realidades da sexualidade na mulher idosa: como intervir na prática? ........  187
Margarida Cal, Maria do Céu Santo

24. Tonturas e vertigem no idoso: como abordar ..........................................................................................  197
Conceição Monteiro

25. As doenças infeciosas nos idosos ........................................................................................................................  213
Francisco Antunes

26. Suplementação nutricional oral no idoso .................................................................................................  221
Daniela Dias, Vânia Coelho, Mafalda Quelhas, Raquel Rodrigues

27. A administração de fármacos no idoso e estratégias para a prevenção da iatrogenia  229
Manuel Oliveira Carrageta

28. Princípios básicos em cuidados paliativos ...................................................................................................  239
Cristina Galvão

Índice remissivo  ............................................................................................................................................................................  243

 



©
 L

id
el

 –
 E

di
çõ

es
 T

éc
ni

ca
s

 

Autores

Coordenador/Autor

Manuel Oliveira Carrageta 
Especialista em Medicina Interna, Cardiologia, Farmacologia Clínica e Competência em 
Geriatria; Presidente da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia; Coordenador 
Científico do Observatório do Envelhecimento e da Natalidade em Portugal; Perito da Inter-
national Federation of Ageing; Presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia; Presiden-
te do Instituto de Cardiologia Preventiva de Almada.

Autores
Ana Castro Caldas 
Médica Neurologista no Campus Neurológico Sénior, Torres Vedras.

Ana Pedro 
Anestesiologista com Competência em Medicina da Dor; Coordenadora da Unidade de Dor 
no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, EPE; Presidente da Associação Portuguesa 
para o Estudo da Dor (APED).

Ana Teresa Rocha 
Médica Interna de Ortopedia e Traumatologia no Hospital Ortopédico de Sant’Ana.

António Carvalho 
Especialista em Medicina Geral e Familiar no Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida, 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Bravo Pimentão 
Reumatologista na Clínica Coração de Jesus.

Carlos Catarino 
Diretor Clínico do Instituto de Cardiologia Preventiva de Almada; Chefe de Serviço de Cardiolo-
gia; Administrador da Fundação Portuguesa de Cardiologia. 

Carlos Evangelista 
Assistente Graduado Sénior e Chefe de Equipa no Hospital Ortopédico de Sant’Ana, Unidade 
Ortopedia Geriátrica; Membro do Conselho Científico da Sociedade Portuguesa de Geriatria; 
Responsável Nacional do projeto “Não Caia Nisso”, da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e 
Traumatologia (SPOT).

Cláudia Guarda 
Assistente Graduada Hospitalar no Hospital Garcia de Orta.



Temas em Geriatria ClínicaVI

Conceição Monteiro
Responsável pelo Departamento de Otoneurologia da Unidade de Otorrinolaringologia do 
Hospital dos Lusíadas, Lisboa.

Cristina Galvão 
Médica Paliativista; Competência Médica em Geriatria e em Medicina Paliativa; Coordenadora 
da Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos Beja+ Unidade Local de Saúde do 
Baixo Alentejo.

Daniela Dias 
Nutricionista e Brand Manager Medical Nutrition, equipa Nestlé Health Science, Portugal.

Diogo Tavares Silva 
Especialista em Medicina Geral e Familiar no Campus Neurológico Sénior, Torres Vedras. 

Fábio Carneiro 
Neurologista no Serviço de Neurologia do Hospital Garcia de Orta.

Francisco Antunes 
Especialista em Doenças Infeciosas e em Medicina Tropical; Investigador -Coordenador do 
Instituto de Saúde Ambiental na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Profes-
sor Jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Ex -Diretor do Serviço de 
Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE.

J. Manuel Nazareth 
Professor Catedrático de Demografia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Univer-
sidade Nova de Lisboa.

Joaquim Ferreira 
Professor de Neurologia e de Farmacologia Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade 
de  Lisboa; Diretor do Laboratório de Farmacologia Clínica e Terapêutica na Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa; Diretor da Secção Europeia da Sociedade Internacional 
de Doença de Parkinson e outras Doenças do Movimento; Diretor Clínico do Campus Neuro-
lógico Sénior, Torres Vedras.

Jorge Pestana Lopes 
Médico Interno de Reumatologia no Hospital Garcia de Orta.

João Felício 
Urologista no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, EPE, e no Hospital das Forças 
Armadas – Polo de Lisboa.

Mafalda Quelhas 
Nutricionista e Brand Manager Medical Nutrition, equipa Nestlé Health Science, Portugal.

Manuel Mendes Silva 
Urologista; Presidente do Conselho de Ética e Deontologia da Ordem dos Médicos; Presi-
dente do Conselho Fiscal da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia; Presidente 
da Secção de História da Medicina da Sociedade de Geografia de Lisboa; Vice ‑Presidente da 
Associação de Formação Médica Contínua.



VII
©

 L
id

el
 –

 E
di

çõ
es

 T
éc

ni
ca

s
Autores

Manuel Teixeira Veríssimo 
Assistente Graduado Sénior de Medicina Interna no Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra; Professor da Faculdade de Medicina de Coimbra; Presidente da Competência de 
Geriatria da Ordem dos Médicos.

Margarida Cal 
Médica Interna de Formação Específica em Ginecologia e Obstetrícia no Centro Hospitalar 
Universitário de Lisboa Norte, EPE, Hospital de Santa Maria.
 
Maria do Céu Santo 
Assistente Graduada de Ginecologia e Obstetrícia no Centro Hospitalar Universitário de 
Lisboa Norte, EPE – Hospital de Santa Maria e Hospital da Luz.

Miguel Toscano Rico 
Assistente Graduado de Medicina Interna; Assistente Convidado de Medicina Interna na 
Faculdade de Ciências Médicas; Núcleo de Investigação Arterial e Competência em Geriatria 
no Hospital de Santa Marta no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, EPE.

Ovídio Costa
Cardiologista; Diretor dos Cursos de Pós -graduação em Geriatria da Sociedade Portuguesa de 
Geriatria e Gerontologia (SPGG) e da Sociedade Portuguesa de Medicina Desportiva (SPMD); 
Professor jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Competência em 
Geriatria.

Rafaela Veríssimo 
Médica Especialista de Medicina Interna com Competência em Geriatria; Assistente Hospita-
lar de Medicina Interna no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Espinho.

Raquel Rodrigues 
Nutricionista e Brand Manager Medical Nutrition, equipa Nestlé Health Science, Portugal.

Raquel Roque 
Médica Especialista em Reumatologia; Assistente Hospitalar da Carreira Médica Hospitalar 
no Hospital Garcia de Orta. 

Raul Amaral Marques 
Especialista em Pneumologia e Imunoalergologia; Diretor Clínico da Pneumomedical – Cen-
tro Médico de Função Pulmonar, Lda.; Ex -diretor do Serviço de Pneumologia e Unidade de 
Cuidados Intensivos Respiratórios no Hospital Pulido Valente; Ex -professor Associado Con-
vidado de Pneumologia da Faculdade de Ciências Médicas; Perito da DGS na área da Gripe; 
antigo Membro Permanente do European Working Group in Influenza (ESWI); Presidente da 
Associação Portuguesa de Formação Médica Contínua.

Vânia Coelho 
Nutricionista e Brand Manager Medical Nutrition, equipa Nestlé Health Science, Portugal.



©
 L

id
el

 –
 E

di
çõ

es
 T

éc
ni

ca
s

 

Prefácio

Em nome dos autores, é uma honra e um privilégio escrever este Prefácio ao livro Temas 
em Geriatria Clínica, que foi elaborado com base no material do Curso de Atualização em 
Geriatria, que decorre, com periodicidade anual, desde 2013.

A Geriatria exige um trabalho multidisciplinar com geriatras, médicos de família, inter-
nistas, psiquiatras, outros especialistas hospitalares, enfermeiros, gerontologistas, psicólo-
gos, fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e farmacêuticos, a quem este livro se 
destina, para assegurar que as pessoas idosas recebam os melhores cuidados. 

É reconhecido que uma das grandes conquistas do século xx foi o aumento espetacular da 
esperança de vida. Refira‑se que esta, em Portugal, cresceu cerca de 30 anos, nos últimos 50 
anos do século xx, e continua a aumentar nos primeiros anos deste novo século. Verifica‑se 
que, em média, durante os últimos 80 anos, a esperança de vida aumentou cerca de dois a três 
anos por cada década. Lembremos que, no início do século xx, a esperança de vida era inferior 
a 50 anos e, atualmente, é de 79 anos para os homens e de 84 para as mulheres. Nós temos 
hoje 2 milhões de portugueses com mais de 65 anos e apenas 1 milhão e meio com menos de 
14 anos. 

Por isso, a prestação de cuidados saúde aos idosos constitui uma proporção cada vez 
maior da atividade clínica em Portugal. O grupo etário com mais de 65 anos constitui mais de 
20% da população portuguesa e, deste, o grupo com mais de 85 anos é aquele que mais cresce. 
A proporção de consultas e de internamentos hospitalares é cada vez mais maioritariamente 
prestada a doentes idosos. 

Estamos perante uma conquista incrível: um grande aumento da esperança de vida, mas 
em que nem tudo é positivo. Deste sucesso resultou também uma epidemia de doenças cróni-
cas associadas ao envelhecimento. A população com idades mais avançadas traz novos desa-
fios, resultantes da elevada prevalência de síndromes e doenças geriátricas, muitas das quais 
não são ainda completamente compreendidas, mas muitas são, pelo menos, parcialmente 
preveníveis. Estamos a falar, a título de exemplo, do cancro, das demências, da doença de 
Parkinson (e outras síndromes parkinsónicos), dos acidentes vasculares cerebrais e enfarte do 
miocárdio, da insuficiência cardíaca, da degenerescência macular da idade, da osteoartrose, 
da hipertrofia benigna da próstata e da síndrome de fragilidade. 

Tradicionalmente, considera-se que um bom clínico deve, por estratégia, procurar inte-
grar os múltiplos sintomas do doente e explicá-los com base num único processo patológico. 
Mas, na realidade, no doente idoso é mais frequente que os sintomas ocorram devido a vários 
problemas concomitantes (perdas homeostáticas e multipatologia), com origem em mais de 
um órgão ou sistema.

O modelo de gestão da doença única, que explica a sintomatologia do doente e o trata-
mento de cada doença de acordo com as orientações clínicas de cada especialidade, tem ten-
dência a perder a perspetiva global do doente e a levar facilmente a diagnóstico e tratamento 
excessivos. Continuar com a prática clínica da doença única nos doentes idosos é uma estra-
tégia que não está adaptada à nova realidade e pode mesmo ser prejudicial aos doentes idosos 
com défices homeostáticos, multimorbilidades, sintomas atípicos e síndromes geriátricas. 
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A Geriatria reconheceu as limitações da medicina tradicional, nomeadamente a sua 
incapacidade para, através do diagnóstico de uma ou de várias doenças, conseguir abranger a 
complexidade e a heterogeneidade dos problemas de saúde dos doentes idosos. Para ultrapas-
sar essas dificuldades, os médicos que se dedicam a prestar cuidados aos doentes mais idosos 
têm desenvolvido instrumentos que permitem avaliar essa complexidade, o que levou à cria-
ção, para além da avaliação geriátrica global, de instrumentos multidimensionais breves, para 
auxiliar os profissionais de saúde em contextos de limitação de tempo e de recursos.

A medicina clínica baseada na identificação e controlo dos fatores de risco tem obtido 
excelentes resultados, sendo responsável pela descida, nas últimas décadas, da morbilida-
de e mortalidade por doenças cardiovasculares, conseguida principalmente pelo controlo da 
hipertensão arterial, da hiperlipidemia, da diabetes e pela redução do tabagismo. 

Enquanto a gestão destas doenças, tais como a hipertensão arterial, a diabetes ou as 
doenças cardíacas, é hoje uma rotina nos cuidados primários, que tratam adequadamente a 
esmagadora maioria dos casos, já a gestão dos sintomas atípicos, das multimorbilidades, das 
doenças crónicas, das síndromes geriátricas e da fragilidade têm ainda lacunas importantes.

Julgamos que chegou o momento de a formação e de o treino dos profissionais de saúde 
deverem ser reorientados para o ensino da gestão das síndromes geriátricas e das doenças 
crónicas. Uma avaliação geriátrica global no apoio a estratégias mais adequadas de gestão do 
doente irá melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos doentes mais idosos, que carac-
terizam a nova realidade da medicina contemporânea.

Para terminar, quero salientar que esta publicação, escrita por uma plêiade de prestigia-
dos clínicos portugueses dos vários domínios do saber geriátrico, pretende contribuir para 
uma melhor prática clínica e conhecimento científico na área dos cuidados às pessoas mais 
idosas. 

Manuel Oliveira Carrageta 
(Coordenador)
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Siglas, abreviaturas e acrónimos

A
5 ARI 5 alfarredutase 
AACR aminoácidos de cadeia ramificada 
AAE aminoácidos essenciais
ABVD atividades básicas da vida diária
ACO sobreposição asma e DPOC
ACS American College of Surgeons 
ADN ácido desoxirribonucleico 
AGG avaliação geriátrica global
AGS American Geriatric Society 
AICA artéria cerebelosa ântero -inferior 
AINE anti ‑inflamatório não esteroide
AIT  acidente isquémico transitório
AIVD atividades instrumentais da vida diária
ARAII antagonistas dos recetores da angiotensina II
ASCVD Atherosclerotic Cardiovascular Disease
ASM  massa musculoesquelética apendicular (appendicular skeletal 

muscle mass)
AV auriculoventricular 
AVA área da válvula aórtica
AVC acidente vascular cerebral

B
BAV bloqueio auriculoventricular 
BB betabloqueantes 
BCC bloqueadores dos canais de cálcio
BCRD bloqueio completo do ramo direito
BCRE bloqueio completo do ramo esquerdo 
BIA bioelectrical impedance analysis
bpm batimentos por minuto

C
CABG cirurgia de revascularização do miocárdio colesterol total
CABG/PCI Cirurgia de pontagem coronária/Angioplastia
CAM Confusion Assessment Method 
CaP carcinoma da próstata 
CAT COPD Assessment Test
CFS Clinical Frailty Scale
C -LDL  colesterol de lipoproteínas de baixa densidade
CK creatina quinase 
CRT terapêutica de ressincronização cardíaca
CSC canal semicircular
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CSI corticosteroides por via inalatória
CT COX -2 ciclo -oxigenase -2
CV capacidade vital

D
DAD Disability Assessment for Dementia 
DCV doença cardiovascular
DCVA doença cardiovascular aterosclerótica
DEXA absorsiometria radiológica de dupla energia 
DHEAS sulfato de dehidroepiandrosterona
DIAPPERS  Delírio, Infeção (trato urinário), Atrofia (vaginal e uretral), Fármacos 

(Pharmaceuticals), Psicológico/Psiquiátrico (depressão), Excesso 
de líquidos (entrada/saída), Restrição de mobilidade e obstipação e 
impactação fecal (Stool)

DM diabetes mellitus
DM doença de Ménière
DMO densidade mineral óssea
DMT1 diabetes mellitus tipo 1
DMT2 diabetes mellitus tipo 2
DNS doença do nódulo sinusal 
DP doença de Parkinson 
DPN dispneia paroxística noturna
DPOC doença pulmonar obstrutiva crónica
DRC doença renal crónica

E
EA estenose aórtica
ECG eletrocardiograma
EEG eletroencefalograma 
EDG -15 escala de depressão geriátrica de 15 itens
EFS Edmonton Frail Scale
EM enfarte do miocárdio 
EMPA -REG OUTCOME   Empagliflozin Cardiovascular Outcome Event Trial in Type 2 

Diabetes Mellitus Patients
EPA embolia pulmonar aguda
ERPI estruturas residenciais para idosos 
ESC European Society of Cardiology
ESPEN European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 
EUA Estados Unidos da América
EULAR European League Against Rheumatism 
EV extrassistolia ventricular
EWGSOP European Working Group on Sarcopenia in Older People
EWGSOP Revised European Working Group on Sarcopenia in Older People

F
FA fibrilhação auricular 
FE fração de ejeção
FEV1 volume expiratório máximo no 1.º segundo
FEVE fração de ejeção do ventrículo esquerdo
FI Frailty Index 
fib ‑V fibrilhação ventricular
FLA flutter auricular 
FP Frailty Phenotype
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FPM força de preensão da mão
FRAX Fracture Risk Assessment Tool 
FTT failure to thrive

G
G8 Geriatric 8
GnRH hormona libertadora de gonadotrofina 
GOLD Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

H
HBP hiperplasia benigna da próstata 
HF hipercolesterolemia familiar
HINTS Head Impulse Test; Nystagmus; Test of Skew
HIT Head Impulse Test 
HMB ácido beta -hidroxi beta -metilbutírico 
HPS Health Promoting Schools 
HST Head Shaking Test 
HSV -1 herpes vírus simples 1
HTA hipertensão arterial 
HVE hipertrofia do ventrículo esquerdo 

I
IASP International Association for the Study of Pain 
IC insuficiência cardíaca 
ICC insuficiência cardíaca congestiva
ICD desfibrilhadores cardíacos implantáveis 
ICF Inventário de Comportamento Frontal 
ICFEp IC com fração de ejeção preservada
ICFSR International Conference on Frailty and Sarcopenia Research 
ICFEr IC com fração de ejeção reduzida
ICP intervenção coronária percutânea
ICS International Continence Society
IECA inibidores da enzima conversora da angiotensina
IGF -1 fator 1 de crescimento semelhante à insulina 
IgG2 imunoglobulina 2
IL -1 interleucina 1
IL -6 interleucina 6
IM insuficiência mitral
IMC índice de massa corporal 
INFARCT impulse normal, fast ‑phase alternating e refixation on cover test
INP Inventário Neuropsiquiátrico
INR rácio internacional normalizado
IPSS International Prostate Symptom Score
ISRS Inibidores seletivos da recaptação da serotonina
ITU infeções do trato urinário 

L
LDL lipoproteínas de baixa densidade
LUTS Lower Urinary Tract Symptoms
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M
MAD malnutrição associada à doença
MDS Movement Disorders Society 
MET equivalente metabólico da tarefa
MGF Medicina Geral e Familiar
MI Medicina Interna
mMRCDS modified Medical Research Council Dyspnea Scale
MMSE Mini Mental State Examination 
MNA Mini Nutritional Assessment 
MNA -SF Mini Nutritional Assessment ‑Short 
MoCA Montreal Cognitive Assessment
MRSA Staphylococcus aureus meticilina -resistente
ms milissegundos 
MTF metatarsofalângica 

N
NOAC novos anticoagulantes
NTG SL nitroglicerina sublingual
NYHA New York Heart Association

O
OLD oxigenoterapia de longa duração
OMS Organização Mundial da Saúde 

P
PA pressão arterial
PAC pneumonia adquirida na comunidade
PCR proteína C -reativa
PDC posturografia dinâmica computorizada
PDE5I inibidores da 5 fosfodiesterase
PET tomografia de positrões 
PHQ -2 Patient Health Questionnaire ‑2
PICA artéria cerebelosa póstero -inferior 
PIRADS Prostate Imaging Reporting and Data System
PMR polimialgia reumática 
PSA antigénio específico da próstata
PSMA antigénio da membrana específica da próstata
PSST Pressure Sores Status Tool 
PUSH Pressure Injury Score for Healing 
PVP presbivestibulopatia 

Q
Qmax fluxo máximo

R
RCRI The Revised Cardiac Risk Index 
REM rapid eye movement
RM ressonância magnética
RM CE ressonância magnética com contraste 
RPM resíduo pós -miccional
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Siglas

RTUP ressecção transuretral da próstata 
RV reabilitação vestibular

S
SARC -F  S: strenght; A: assistance in walking; R: rise from a chair; C: climb 

stairs; F: falls
SCA síndrome coronária aguda
SCORE Systematic Coronary Risk Estimation
SGTL2 inibidor do cotransportador 2 do sódio -glicose
SNC sistema nervoso central 
SNO suplementos nutricionais orais 
SPA síndromes parkinsónicas atípicas 
SPECT tomografia computorizada por emissão de fotão único
SPPB Short Physical Performance Battery
START Screening Tool to Alert to Right Treatment
STOPP  Screening Tool of Older Persons Potentially Inappropriate 

Prescriptions
SVA síndrome vestibular aguda
SVV síncope vasovagal 

T
TAC tomografia axial computorizada
TAVI implantação de válvula aórtica por cateter 
TC tomografia computadorizada
TE tremor essencial
TF terapeuta da fala
TFG taxa de filtração glomerular 
TFGe taxa de filtração glomerular estimada
TPPP tontura postural -percetual persistente 
TSH hormona estimulante da tiroide 
TSVP taquicardia supraventricular paroxística 
TUG timed get up and go test 
TVNS taquicardia ventricular não sustentada

U
UI unidades internacionais
USPSTF United States Preventive Services Task Force

V
VB vestibulopatia bilateral 
VE ventrículo esquerdo
VIH vírus da imunodeficiência humana
vHIT video Head Impulse Test 
VOR reflexo vestíbulo ‑oculomotor
VPPB vertigem posicional paroxística benigna
VTUP vaporização transuretral da próstata 

W
WPW Wolff ‑Parkinson ‑White 
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J. Manuel Nazareth

INTRODUÇÃO
Durante quase todo o século xx, as atenções dos governos dos diferentes países do mun‑

do, da opinião pública e da comunidade científica estiveram quase exclusivamente concentra‑
das no crescimento demográfico. Os cenários elaborados pelas Nações Unidas, nos anos 50 
do século xx, apontavam para um mundo que, em 2050, teria uma população que se poderia 
aproximar dos 15 mil milhões de habitantes, e que continuaria a crescer até ao fim do século. 

Não admira, assim, que as grandes questões demográficas estivessem fundamentalmente 
relacionadas com o crescimento demográfico: a melhoria das condições gerais de saúde e o 
aumento da duração média de vida, a necessidade de uma regulação dos nascimentos, como 
forma de controlar os excedentes populacionais, a desigual distribuição espacial da população 
(concentração urbana e esvaziamento do mundo rural), o aumento das migrações (internas e 
internacionais) e a emergência de sociedades multiculturais, o efeito do crescimento demo‑
gráfico no sistema educativo, a pressão da população nos recursos e no ambiente (com parti‑
cular relevo para o problema da fome no mundo), a mudança na estrutura e na composição 
das famílias.

Apesar da diversidade de situações existentes no mundo, o declínio da natalidade e da 
mortalidade são, nos dias de hoje, fenómenos universais e os novos cenários já não apon‑
tam para um crescimento descontrolado da população. Apesar de o mundo ainda continuar 
a crescer nas próximas dezenas de anos, iremos observar uma estabilização progressiva da 
população mundial e, em muitos países desenvolvidos, iremos observar alguns decréscimos 
populacionais. 

Esta situação de estabilização, ou decréscimo populacional, já é observável em pratica‑
mente todos os países desenvolvidos (os 747 milhões de habitantes existentes no momento 
presente na Europa diminuirão para 729 milhões em 2050, e Portugal passará dos cerca de 10 
milhões para um valor à volta de 9 milhões de habitantes). 

O crescimento que ainda se vai observar nas próximas dezenas de anos será dominante‑
mente nos países não desenvolvidos, embora com ritmos de crescimento cada vez mais redu‑
zidos (os 6,5 mil milhões de habitantes existentes em 2020 evoluirão para 8,6 mil milhões em 
2050, ou seja, ainda um aumento de cerca de 2 mil milhões em 30 anos). 

Foi neste contexto que surgiu o grande dilema demográfico na segunda metade do 
século xx: as populações, ou crescem e exercem uma pressão crescente sobre os 
recursos, ou envelhecem e modificam o equilíbrio existente entre as gerações. 
Por outras palavras, quando o crescimento demográfico deixa de ser a característica dominan‑
te das sociedades o envelhecimento demográfico torna ‑se um fenómeno irreversível.

A EVOLUÇÃO DO ENVELHECIMENTO DEMOGRÁFICO 

Se, no século xx, foi o desfasamento entre o declínio da mortalidade (devido à melhoria 
das condições gerais de saúde) e da natalidade (que só começou dezenas de anos depois) que 
provocou a irreversibilidade da explosão demográfica (durante boa parte do século xx, por 
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cada 10 anos a população aumentou mil milhões), no século xxi, o aumento continuado da 
esperança de vida, associado ao declínio da natalidade, provocaram o envelhecimento demo‑
gráfico. O «crescer ou envelhecer» foi dando lugar ao «crescer e envelhecer», ou seja, depois 
do crescimento demográfico a que assistimos no século xx vem a estabilização e o envelheci‑
mento demográfico.

Mas o que significa exatamente este novo paradigma do envelhecimento demográfico? 
Trata ‑se da existência de uma simples constatação de carácter quantitativo: o equilíbrio entre 
as gerações e o equilíbrio do Estado Social está a modificar ‑se devido à existência de um au‑
mento da população mais idosa e de uma diminuição acentuada da população jovem (razão 
pela qual se chama o duplo envelhecimento demográfico). 

Os dados fundamentais deste processo são conhecidos, amplamente divulgados nas prin‑
cipais bases de dados e regularmente difundidos nos principais meios de comunicação dos 
diferentes países do mundo. No essencial, são os seguintes:

�  No mundo, em 2020, os 705 milhões de pessoas com mais de 65 anos (num total de 7,8 
mil milhões de habitantes) irão crescer para os 1600 milhões em 2050 (num total de 10 
mil milhões), ou seja, irão mais do que duplicar em 30 anos;

�  Na Europa, os 130 milhões de pessoas com mais de 65 anos (num total de 747 milhões 
de habitantes) que existem em 2020, apesar de já ser uma região muito envelhecida, 
ainda irão aumentar para cerca de 200 milhões em 2050 (num total de 730 milhões 
habitantes);

�  Nos países não desenvolvidos, os 445 milhões de habitantes que têm mais de 65 anos 
(num total de 6,5 mil milhões de habitantes) serão 1200 milhões em 2050 (num total 
de 8,6 mil milhões de habitantes), ou seja, os valores quase triplicam;

�  Em Portugal, os 2,2 milhões de habitantes com mais de 65 anos (num total de pouco 
mais de 10 milhões de habitantes) serão cerca de três milhões em 2050 (num total de 
pouco mais de 9 milhões habitantes). Na Figura 1.1 é apresentada a evolução do duplo 
envelhecimento demográfico em Portugal, numa perspetiva de longa duração.

A questão do envelhecimento demográfico dos países desenvolvidos tornou ‑se universal 
e, aos poucos, a preocupação com as consequências do crescimento demográfico transforma‑
‑se numa outra preocupação: Como lidar com um mundo que, no ano 2050, terá 
1600 milhões de pessoas com mais de 65 anos, dos quais 1200 milhões estão 
no mundo não desenvolvido, 200 milhões na Europa e cerca de 3 milhões em 
Portugal? 

19
60

19
70

19
80

19
90

20
00

20
20

20
35

20
50

19
60

19
70

19
80

19
90

20
00

20
20

20
35

20
50

0-14 anos (%) 65+anos (%)

35

30

25

20

15

10

5

0

Figura 1.1 O duplo envelhecimento demográfico em Portugal.
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Os grandes equívocos do passado recente começam a ficar ultrapassados na maior parte 
dos países: 

�  Não estamos perante um fenómeno que apareceu nas sociedades de um 
momento para o outro e que é de carácter transitório, porque seja qual for o 
país ou região do mundo, cedo ou tarde o crescimento demográfico tem de estabilizar e, 
consequentemente, o envelhecimento demográfico é um fenómeno inevitável;

�  O aumento da população idosa não foi apenas uma consequência direta do 
aumento da duração média de vida e da melhoria das condições gerais de 
saúde; o motor inicial do processo foi o declínio da natalidade, e só numa segunda fase 
é que o aumento da duração média de vida ganhou relevo significativo;

�  Numa perspetiva de equilíbrio entre gerações, não existem pessoas idosas 
a mais numa sociedade, porque o que existe é um aumento da importância relativa 
das pessoas que pertencem às idades mais avançadas, devido ao facto de as gerações 
mais jovens estarem a perder importância – são os jovens que estão a menos, não as 
pessoas idosas que estão em excesso;

�  Outro equívoco deriva do facto de se julgar que, com o tempo, naturalmen-
te, um novo equilíbrio irá surgir e que o alarmismo em torno desta questão 
é transitório; basta analisarmos os dados de Portugal para percebermos a importân‑
cia da questão – nos últimos 50 anos, o nosso país aumentou em cerca de 2 milhões o 
número de habitantes, mas os jovens com menos de 14 anos diminuíram, no mesmo 
período, para cerca de 1 milhão, e as pessoas com mais de 65 anos aumentaram tam‑
bém cerca de 1 milhão, ou seja, em meio século, o efeito combinado do declínio da na‑
talidade e do aumento da duração média de vida fez com que 1 milhão de pessoas com 
mais de 65 anos tivessem substituído o milhão de jovens que se perdeu;

�  Outro equívoco deriva do facto de se pensar que com mais impostos, com 
mais justiça fiscal, com mais ordenamento do território, com apoios à na-
talidade e às migrações o problema fica resolvido e é possível manter o atu-
al contrato entre as gerações (quem trabalha desconta para os que ainda não tra‑
balham, para os que já não trabalham, para os desempregados, para os que são excluí‑
dos do mercado de trabalho por razões físicas e mentais); hoje sabemos que, ao pensar 
assim, estamos apenas a adiar a resolução de alguns problemas por alguns anos: Será 
possível financiar todos os direitos adquiridos no âmbito do Estado ‑providência ou só 
alguns? O que vamos eliminar? A qualidade de vida da população idosa? Os apoios aos 
desempregados e aos deficientes? Serão os jovens os grandes sacrificados pelo facto de 
só votarem a partir dos 18 anos?

O desabafo de Helmut Kohl – a propósito do impacto do envelhecimento demográfico 
na estrutura do Estado Social – resume todo o problema numa única frase: «Uma nação in‑
dustrializada não é um parque de recreio onde os reformados são cada vez mais novos, os 
estudantes são cada vez mais velhos, os horários de trabalho são cada vez mais reduzidos e as 
férias (feriados e pontes) são cada vez mais longas». 

Se os grandes constrangimentos inerentes à quantidade e qualidade dos recursos dispo‑
níveis e ao ambiente não nos permitem equacionar soluções com base no crescimento (por‑
que não podemos admitir a existência de um mundo, de uma Europa, de Portugal sempre a 
crescer), só nos resta uma solução, que é prepararmo ‑nos para as consequências do envelhe‑
cimento demográfico.

O século xx foi o século do crescimento. O século xxi será, sem dúvida, o século do enve‑
lhecimento demográfico. Aos poucos, os diversos países vão reagindo e procurando ensaiar 
soluções diversas, tais como aumentar a fecundidade, recorrer às migrações, aumentar a ida‑
de da reforma, aumentar os impostos, diminuir o valor das pensões. Também a sociedade 
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civil, assim como os poderes local e regional, aprenderam a reagir e vão encontrando soluções, 
como é o caso dos centros de dia, dos lares, da assistência domiciliária, das universidades 
seniores, do envelhecimento ativo.

Porém, a consolidação das projeções feitas para um futuro próximo, a urgência da questão 
ambiental, a não sustentabilidade de muitas soluções transitórias encontradas (lembremos 
que, durante a evolução da pandemia Covid ‑19, foram os lares os equipamentos coletivos 
mais seriamente atingidos), a aceleração do processo nos países em vias de desenvolvimento 
e a diversidade de situações existentes entre os diversos países do mundo tornou evidente a 
necessidade de rever o conceito que temos de terceira idade ou de população idosa.

É verdade que ainda é normal, no debate político, as análises e as soluções alternativas 
serem equacionadas em termos globais; todavia, lentamente, vai ganhando terreno a perce‑
ção de que devemos mudar de novo o paradigma: o envelhecimento demográfico, visto numa 
perspetiva global de equilíbrio entre gerações mais novas (0 ‑14 anos) e mais velhas (≥65 anos) 
vai dando lugar à necessidade de renunciar a uma quantificação que classifique de 
«idosos» ou de «terceira idade» as pessoas com mais de 65 anos, quer estejam 
doentes ou quer não, inválidas ou não, sós ou acompanhadas, ativas ou inativas.

A «TERCEIRA IDADE» – DA UNIDADE À DIVERSIDADE
No início do século xxi, face à irreversibilidade do processo de envelhecimento demo‑

gráfico, as atenções concentram ‑se na procura das melhores soluções para atenuar os seus 
efeitos, porque o mundo, a Europa, as regiões menos desenvolvidas, Portugal não podem con‑
tinuar sempre a crescer. 

É verdade que o futuro não resulta de um simples prolongar das tendências do presente, por‑
que existem sempre descontinuidades, fruto de fenómenos que emergem nas sociedades e que 
são, por natureza, imprevisíveis. Todavia, perante a impossibilidade de procurar soluções com 
base no crescimento demográfico a mudança de paradigma é não só necessária, como urgente. 

Se foram razões inerentes à organização das atividades política, económica e social que 
estiveram na base da construção de um conceito de «terceira idade», normalmente ligado à 
reforma, são estes mesmos elementos que deverão gradativamente proceder à sua transfor‑
mação. 

O que significa, nos dias de hoje, «ser jovem», «ser ativo» ou «ser velho»? 
Apresentámos graficamente a evolução em longa duração dos «jovens» e dos «velhos». Na 
Figura 1.2 apresentamos a visão clássica, aquela que é a mais utilizada na quantificação do 
envelhecimento demográfico em Portugal: 

�  Os 1,4 milhões de jovens com 0 ‑14 anos de idade que existem em 2020 diminuirão 
para cerca de 1,2 milhões em 2050, ou seja, uma diminuição de 200 mil em 30 anos, 
apesar de a população em Portugal diminuir quase 1 milhão de habitantes e de o país 
ter já, em 2020, um dos níveis de fecundidade mais baixos do mundo; é verdade que 
existem alguns cenários menos sofisticados que apontam para uma estabilização deste 
valor, porém, o impacto do declínio da fecundidade, associado ao efeito das migrações, 
leva ‑nos a aceitar os cenários que defendem o ponto de vista de os seus efeitos ainda se 
fazerem sentir neste período;

�  No grupo dos 15 ‑64 anos, no mesmo período, a tendência pesada de evolução apon‑
ta para uma acentuada diminuição da «população potencialmente ativa» em mais de 
1 milhão de habitantes em 30 anos;

�  Finalmente, se nos outros dois grupos os volumes populacionais globalmente dimi‑ 
nuíram, no grupo dos ≥65 anos é o fenómeno inverso que se observa, ou seja, aumenta 
700 mil pessoas no mesmo período de 30 anos.
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É com base neste tipo de informação que se fundamenta a preocupação com o envelhe‑
cimento demográfico. Como imaginar um Portugal com 3 milhões de pessoas com mais de 
65 anos de idade em 2050? 

Se pensarmos com mais cuidado, e abandonarmos a armadilha da globalização da in‑
formação, podemos interrogar ‑nos: nos dias de hoje, uma pessoa com 17 ou 19 anos já não é 
«jovem»? As pessoas com 18 anos são necessariamente «ativas»? A partir dos 65 anos somos 
todos «velhos»? 

Foi com base em questões desta natureza que, face à evolução demográfica e à globali‑
zação do processo, aos poucos os grandes sistemas de informação demográfica começaram a 
corrigir e a afinar este tipo de informação, de forma a melhor se adequarem à realidade eco‑
nómica e social e a possibilitarem imaginar outro tipo de soluções.

Não houve apenas uma preocupação em repensar o conteúdo do grupo ≥65 de idade. 
Temos assistido a um esforço para melhorar a informação nos três grandes grupos de idades, 
de forma a tornar possível as comparações internacionais: 

�  O grande grupo dos 0 ‑14 anos de idade passou a dividir ‑se em dois – bebés (0 ‑4 anos) 
e crianças (5 ‑14 anos);

�  O grande grupo dos 15 ‑64 anos de idade passou a dividir ‑se em quatro – adolescentes 
(15 ‑19 anos), jovens (20 ‑24 anos), jovens ativos (25 ‑44 anos) e ativos velhos (45 ‑65 
anos); 

�  O grande grupo das pessoas com mais de 65 anos de idade subdivide ‑se em três novos 
grupos – reformados precoces (65 ‑74 anos), reformados tardios (75 ‑85 anos) e velhice 
(≥85 anos).
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Figura 1.2 Visão clássica da evolução do duplo envelhecimento demográfico em Portugal (milhares).

É sempre possível discutir se estas divisões são as mais corretas e se não é possível pro‑
ceder ainda a mais divisões. Porém, se pensarmos que os sistemas estatísticos nacionais, o 
poder político, o poder mediático e a opinião pública ainda não se adaptaram a esta nova 
realidade classificativa – basta observar as últimas publicações oficiais e não oficiais, ou ainda 
para o discurso político dominante, para ler ou ouvir a expressão «inverno demográfico» ou 
«o sério problema demográfico que exige uma intervenção urgente», devido ao aumento dos 
«velhos com mais de 65 anos de idade» e à ausência de crianças –, é prudente aceitar esta 
classificação e, com os meios que temos ao nosso alcance, aos poucos introduzir este novo tipo 
de classificação na linguagem política, mediática e científica.

Não é uma tarefa fácil e ainda vai levar algum tempo para que uma nova atitude se instale. 
É difícil explicar que o que existe é uma inevitável mudança estrutural na sociedade que exige 
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uma atitude diferente da sociedade e mudanças profundas. Quando a mortalidade infantil 
começou a baixar sustentadamente (lembremos que, em 1920, todos os distritos de Portugal 
tinham valores de mortalidade infantil a três dígitos e que a taxa de mortalidade infantil glo‑
bal era de 164 por mil; hoje, esse valor é de três por mil), o grupo dos jovens teve um enorme 
aumento e as sociedades reagiram lentamente, criando a escolaridade obrigatória e dividindo 
este grande grupo em vários – os grupos de crianças passaram a ser classificados como per‑
tencendo aos infantários, pré ‑primários, ensino primário, ensino secundário.

Se nos concentrarmos apenas no grupo das pessoas com mais de 65 anos de idade, essa 
simples divisão em três novos grupos vai permitir que a linguagem técnica convirja em dire‑
ção às realidades social, económica e gerontológica, centrando os debates e as decisões numa 
realidade, e não numa ficção.

A questão da entrada na reforma não pode estar centrada na discussão de num número 
fixo (aos 64 anos? Aos 65? Aos 70 anos?), mas no precisar do conteúdo destes grupos, ou 
seja, tecnicamente é a passagem do grupo dos «ativos velhos» (45 ‑65 anos) para o grupo dos 
«reformados precoces» (65 ‑74 anos). Não será possível, em certas profissões, a sociedade 
aproveitar a experiência, a formação e o saber de um «reformado precoce» por mais tempo e 
evitar o aumento dos encargos do Estado Social? Inversamente, não existirão profissões que 
exigem serem reformadas mais cedo? 

A visão global da terceira idade, além dos problemas de transição do mundo ativo para o 
mundo dos reformados, levanta um outro tipo de questões: se colocarmos um jovem de 6 anos 
e outro de 16 anos numa mesma sala de aula teremos certamente uma revolução, porque a 
sociedade aprendeu a valorizar a diferença; mas se colocarmos uma pessoa de 66 anos e outra 
de 76 anos num mesmo equipamento coletivo não temos qualquer problema, porque a socie‑
dade ainda não valoriza a diferença, apesar de, nos dois casos, existirem 10 anos de diferença.

Se olharmos para os dados apresentados na Figura 1.3 e os compararmos com os dados 
apresentados na Figura 1.2, rapidamente nos damos conta de como a visão global que temos 
dos idosos muda radicalmente. O que é importante não é o volume e a precisão da informação, 
porque as tendências são claras em todos os países com mais ou menos variantes, e Portugal 
não é uma exceção. 

O que é importante é a forma como se olha para a informação e se influencia os decisores 
e a opinião pública. Uma coisa é afirmarmos que na Europa iremos ter 204 milhões de idosos 
em 2050 (numa população de 729 milhões de habitantes) e outra coisa, completamente dife‑
rente, é dizer que iremos ter 94 milhões de «reformados precoces» (65 ‑74 anos), 72 milhões 
de «reformados tardios» (75 ‑84 anos) e 38 milhões de pessoas em «velhice» (≥85 anos). 

Em Portugal, em princípio, iremos ter, em 2050, cerca de 3 milhões de pessoas com mais 
de 65 anos de idade, número este que está na base da preocupação com a sustentabilidade 
do contrato social entre as gerações que está vigente. Mas quando a duração média de vida 
praticamente duplicou nos últimos 100 anos, não é fundamental olhar para estes 3 milhões 
de uma outra forma?

Quantitativamente o que realmente iremos ter são 1,4 milhões de «reformados precoces» 
(alguns sistemas de informação utilizam o termo «jovens velhos ativos»), com 65 ‑74 anos de 
idade, pouco mais de 1 milhão de «reformados tardios» («velhos ativos tardios»), com 75 ‑84 
anos, e 500 mil pessoas em «velhice», com 85 e mais anos. 
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Figura 1.3 Evolução dos grandes grupos da «terceira idade» em Portugal (milhares).

NÃO PODEMOS EVITAR O ENVELHECIMENTO DEMOGRÁFICO, 
MAS PODEMOS ADAPTAR A SOCIEDADE 

Confúcio (551 ‑479 a.C.) deixou ‑nos o seguinte pensamento: «Não podemos mudar o ven‑
to, mas podemos ajustar as velas.» Mais de 2 mil anos depois, podemos aproveitar e adaptar 
o conteúdo fundamental deste ensinamento. Podemos, assim, afirmar: «Não podemos evitar 
o envelhecimento demográfico, mas podemos adaptar as sociedades.» Este ajustamento terá 
de ser feito com base em seis linhas estratégicas fundamentais:

�  Em nome da sustentabilidade ambiental, o envelhecimento demográfico 
não se pode nem se deve combater; o envelhecimento demográfico não é uma 
calamidade e deve ser encarado como um dos pilares fundamentais da sustentabilidade 
ambiental, porque não podemos continuar sempre a crescer e, quando não se cresce, 
o envelhecimento é irreversível;

�  Apesar das limitações e da diversidade de situações existentes no mundo, na Europa 
e em Portugal a fragmentação quantitativa do conceito de «terceira idade» 
é um elemento estratégico fundamental, porque permite definir a estratégia 
mais adequada para transitar dos antigos paradigmas para a nova visão que importa 
consolidar e implementar; os argumentos de que esta fragmentação é imprecisa e de 
difícil aplicação em vários países podem ser válidos em muitos casos, mas a neces‑
sidade de comparações internacionais deve ultrapassar as dificuldades que possam 
surgir;

�  Nas sociedades modernas existem os «visíveis» (na sociedade) que traba-
lham e os «invisíveis» que estão fora do mundo do trabalho (estão fora da 
dinâmica da sociedade); o problema está no facto de os invisíveis se terem tornado 
demasiado numerosos (mais de 2,3 milhões de pessoas com mais de 65 anos de idade 
em Portugal, no momento atual), fazendo necessariamente emergir uma questão de 
fundo: Estes «idosos» têm todos de estar na «invisibilidade» dos lares e dos centros de 
dia… ou «entretidos» com atividades específicas?

�  Se não é mais possível manter 3 milhões de «invisíveis» num país de 9 milhões (um ter‑
ço da população), o que é urgente não é discutir mais um ano ou menos um ano na ida‑
de da reforma, ou falar em incentivos à natalidade, mas adaptar as sociedades ao 
envelhecimento, ou seja, «ajustar as velas ao vento», cuja direção é imparável, clari‑
ficando a resposta a questões verdadeiramente importantes: Devemos ou não manter 
as populações verdadeiramente idosas (e não os falsos velhos) no domicílio com pro‑
gramas específicos para adaptação dos alojamentos? Como se faz a transição quando o 
domicílio já não é mais possível? Quando adaptamos verdadeiramente as cidades e os 
transportes a este número crescente de pessoas?
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�  O envelhecimento não pode nem deve ser considerado apenas como um 
encargo para a sociedade, porque também pode ser considerado um motor 
de crescimento económico, pelas novas fileiras que cria e por poder ser um gerador 
de novas oportunidades de trabalho (em muitos países desenvolvidos, 50% dos brin‑
quedos e da roupa das crianças são comprados pelos avós, 25% das pessoas com mais 
de 65 anos de idade fazem voluntariado e 30% realizam tarefas não remuneradas);

�  A «nova longevidade», ou a nova «explosão demográfica dos velhos válidos», 
fez emergir um novo desafio: Como conciliar a fragmentação quantitativa (reformados 
precoces, reformados tardios, velhice) com a fragmentação qualitativa (existem idosos 
que não são velhos, idosos em processo de velhice e idosos sem autonomia)?

Não podemos mudar as tendências, mas é sempre possível mudar e adaptar as socieda‑
des. As sociedades do futuro são as que encaram o envelhecimento demográfico como irre‑
versível e universal, e souberam, em tempo útil, adaptar as mentalidades, as instituições, as 
casas, as ruas, as cidades, a mobilidade e as famílias a um futuro que já é presente.
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