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RESUMO
Objetivo: Este estudo visa a identificar as causas básicas de mortalidade em idosos. 

Métodos: Estudo de coorte prospectiva com tempo médio de seguimento de 9,4 anos. Foram estudados 840 idosos 
ambulatoriais (564 mulheres, 276 homens) no período de julho de 1997 a abril de 2007. As causas básicas de mortalidade 
foram classificadas segundo a CID-10 e foram identificadas por meio de observação direta da ocorrência do óbito, dos 
registros dos serviços de saúde e das informações de familiares. Os indivíduos foram estratificados de acordo com a 
faixa etária (60 a 79 anos, 80 anos ou mais) para análise das causas de mortalidade.

Resultados: Foram identificadas 302 ocorrências de óbito durante o seguimento (36,0%), com maior proporção entre 
os homens (42,8%) (p = 0,005). As principais causas de mortalidade foram doenças cardiovasculares (42,2%), neopla-
sias (17,1%) e doenças respiratórias (15,4%). Os idosos com mais de 80 anos tiveram maior mortalidade que os com 
60 a 79 anos (74,2% versus 25,7%) e maior freqüência de morte por doenças neurológicas (p = 0,02) e por causas 
externas (p = 0,05).

Conclusões: Os resultados demonstram um predomínio da mortalidade por doenças cardiovasculares neste grupo de 
idosos e uma maior proporção de mortes por doenças neurológicas e por causas externas nos idosos com 80 anos ou mais. 
Estas conclusões podem contribuir no estabelecimento de estratégias de promoção de saúde em populações geriátricas.

Palavras-chave: idoso, mortalidade, saúde do idoso, causa básica de morte.

ABSTRACT 
Objective: This study aims to identify the underlying causes of deaths among elderly people. 

Methods: Prospective cohort study with a mean follow-up time of 9.4 years. From July 1997 to April 2007, 840 older 
people (564 women, 276 men) seen at ambulatory services have been studied. The underlying causes of deaths were 
classified according to the ICD-10, being identified through direct observation of the occurrence of the death, by the 
registrations of health services and through information of the families. The individuals were stratified according to age 
group (60 to 79, 80 years or more) for analysis of the causes of mortality. 

Results: During the time of follow-up, 203 (36.0%) deaths were identified, with a larger proportion among the men 
(42.8%) (p = 0.005). The main causes of death were diseases of the circulatory system (42.2%), malignant neoplasms 
(17.1%) and diseases of the respiratory system (15.4%). Older people aged 80 years or more had a higher risk of death 
than those aged 60 to 79 years (74.2% vs 25.7%) and a higher frequency of deaths due to neurological diseases (p = 0.02) 
and due to external causes (p = 0.05). 

Conclusions: Results show that mortality due to cardiovascular diseases prevails in this group of older people and 
that there is a larger proportion of deaths due to neurological diseases and external causes among those with 80 years 
or more of age. These conclusions can contribute to the establishment of strategies that promote health status in 
geriatric populations. 

Keywords: aged, mortality, health of the elderly, underlying cause of death.

3300 Geriatria e Gerontologia.in12   12 14/9/2007   09:07:10



13Mortalidade em idosos

INTRODUçÃO

Com o aumento da expectativa de vida da população 
em quase todos os países nas últimas décadas, há uma 
concentração da mortalidade durante o período que 
os indivíduos já se tornaram idosos, atingindo mais de 
60% do total de óbitos1. Além desse retardamento do 
momento da morte, há uma mudança gradual no perfil 
das doenças que são determinantes para a mortalidade, 
principalmente em idosos mais velhos2. 

A garantia de boas condições de vida e de saúde à 
população idosa tem se apresentado como um grande 
desafio aos profissionais e aos serviços envolvidos com 
o atendimento a essa faixa etária2. O conhecimento do 
perfil de mortalidade dessa população representa uma 
estratégia de entendimento das possibilidades de inter-
venções que garantiriam essas condições3.

Apesar de tal importância, poucos estudos analisa-
ram especificamente o padrão de mortalidade entre in-
divíduos idosos. Há evidências da interferência de fato-
res como o sexo, a idade e o país de origem4 e também os 
relacionados a algumas condições mórbidas5,6. 

As análises realizadas com idosos brasileiros, até en-
tão, foram feitas por intermédio de estudos transversais 
com informações oriundas da declaração de óbito, e 
identificaram as doenças cardiovasculares, neoplásicas 
e respiratórias como as mais prevalentes e com um au-
mento importante da taxa de mortalidade em idosos 
com mais de 80 anos1,3,7,8.

Desse modo, este estudo visa a analisar as causas de 
óbito em uma coorte de idosos ambulatoriais com segui-
mento de nove anos, obtendo informações das situações 
relacionadas ao óbito diretamente dos serviços de saúde.

MéTODOS

Características do estudo
• Delineamento: Estudo de coorte contemporânea com 
tempo de seguimento mínimo de nove anos. Com início 
em julho de 1997 e término em 30 de abril 2007.
• População estudada e amostragem: Indivíduos com 60 
anos ou mais atendidos no ambulatório de demanda es-
pontânea de usuários de plano de saúde e no Ambulató-
rio de Geriatria do Hospital de Clínicas da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL). A amostra de conveniência 
correspondeu a todos os idosos atendidos em primeira 

consulta, no período de julho de 1997 a julho de 1998. 
Foram excluídos da amostra estudada os pacientes im-
possibilitados de permanecer em pé durante a avaliação 
antropométrica, pois esse estudo faz parte de um estudo 
de análise da associação da obesidade e da mortalidade 
em idosos9.

Variáveis analisadas
• Idade: Os indivíduos foram estratificados em duas fai-
xas etárias para análise, 60 a 79 anos e 80 anos ou mais. 
• Sexo.
• Mortalidade: Tempo entre a inclusão na coorte e o óbi-
to e a causa básica de morte. 

Metodologia da identificação da  
causa de mortalidade
Para a verificação dos óbitos, foi programada a busca ati-
va com as seguintes estratégias: 
a) presença no retorno ambulatorial diretamente com o 
pesquisador;
b) contato telefônico ou via correio, realizado anual-
mente por assistentes treinados previamente;
c) verificação de admissão e análise de prontuários nos 
serviços hospitalares do município de Londrina – PR;
d) verificação da listagem de beneficiários do Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS) e do programa 
de identificação de óbitos do Ministério da Previdência 
e Ação Social (Sisobi – Sistema de Controle de Óbitos);
e) verificação de listagem de usuários de planos de saúde;
f ) verificação no registro do atestado de óbito, para os 
pacientes que não foram localizados pelas estratégias an-
teriores ou que não foi possível determinar a causa básica 
de morte. Essa verificação foi realizada por meio do Ser-
viço de Informação em Mortalidade – Prefeitura Muni-
cipal de Londrina - PR e do Serviço de Vigilância Epide-
miológica – Secretaria de Saúde do Estado do Paraná.

A busca ativa iniciou-se no °sexto mês de seguimento 
e prosseguiu anualmente até maio de 2007. 

As causas básicas que levaram aos óbitos foram 
determinadas por meio de notificação pessoal do pes-
quisador, utilizando as seguintes informações como re-
ferências: atuação médica do pesquisador no episódio 
que provocou o óbito, referências de familiares e pro-
fissionais médicos e dados obtidos por intermédio do 
atestado de óbito, confirmados pela pesquisa de pron-
tuários hospitalares. 
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As causas foram classificadas segundo a Classificação 
Internacional das Doenças – décima revisão (CID-10). 
Foi considerada como causa básica de morte a doença 
ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos pato-
lógicos que conduziram à morte ou as circunstâncias do 
acidente ou violência que pro duziram a lesão fatal10.

Em virtude da dificuldade de definição da etiolo-
gia dos quadros de demências, todas as causas asso-
ciadas à demência foram classificadas no grupo das 
doenças neurológicas. 

Foram classificadas como causas mal definidas as 
ocorrências em que, apesar de conhecida a situação do 
óbito, não foi possível definir a causa básica mais espe-
cífica dentre as classificadas no capítulo XVIII (R00-
R99) da CID-10. Os óbitos cujas informações não 
foram disponibilizadas foram classificados como de 
origem desconhecida e excluídos da análise de causas 
de mortalidade. 

Análise estatística
As freqüências de óbitos de acordo com o sexo, bem 
como as causas de mortalidade nas duas faixas etárias 
foram comparadas por meio do teste de Qui-quadrado 
– Mantel Haenszel. Foram obtidas as curvas de sobrevi-
da de Kaplan-Meyer de acordo com o sexo e analisadas 
pelo teste de Log-Rank.

Os dados foram armazenados e analisados pelo Epi-
Info – versão 3.2.2 e o nível de significância utilizado foi 
de 5%. As curvas de sobrevida de Kaplan-Meyer foram 
elaboradas por intermédio do programa Statistical.

Aspectos éticos
O projeto foi analisado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa do Hospital Universitário Regional do Norte do 
Paraná – UEL, pelo parecer CEP101/01. No início do 
estudo, os pacientes foram orientados em relação à ca-
racterística da pesquisa e ao perfil do seguimento e soli-
citados a assinarem o termo de consentimento. 

ReSUlTADOS

O tempo médio de seguimento foi de 9,4 anos. Dos 860 
indivíduos que iniciaram o estudo, 20 não foram locali-
zados até a última verificação e considerados como perdas 
(2,3%). A mostra analisada foi composta por 840 indivídu-
os de 60 a 93 anos, com média de 72,4 e mediana de 71,0 
anos. Entre as mulheres, a média de idade foi de 72,5 anos 
(desvio padrão = 8,0), e entre os homens foi de 72,1 anos 
(desvio padrão = 8,1). A maior parte dos idosos foi do sexo 
feminino (67,1%) e entre 60 e 79 anos (78,8%) (Tabela 1), 
sem diferença significativa de idade, no momento de inclu-
são na coorte, entre homens e mulheres (p = 0,42).

Durante o seguimento foram observadas 302 ocorrên-
cias de óbitos (36,0%). Houve maior proporção de óbitos 
entre os homens – 118 (42,8%) do que entre as mulheres 
– 184 (32,6%) (p = 0,005). As curvas de sobrevida de 
Kaplan-Meyer mostram a diferença do padrão de morta-
lidade entre os sexos (p = 0,002) (Figura 1). 

A análise da mortalidade nas duas faixas etárias iden-
tificou um expressivo predomínio de óbito entre os in-
divíduos com 80 anos ou mais (74,2%) em relação aos 
com 60 a 79 anos (25,7%) (Tabela 2). 

Não foi possível obter informações a respeito da si-
tuação clínica que desencadeou o óbito em 17 das 302 
ocorrências (5,6%). 

O principal grupo de causas básicas de óbito foi 
o das doenças cardiovasculares (42,3%), seguidas das 
neoplásicas (17,2%), das respiratórias (15,4%) e das 
doenças do sistema nervoso (9,4%).  As doenças que 
mais foram responsáveis pelo óbito foram pneumo-
nia (36), coronariopatias (29), insuficiência cardíaca 
(27), acidente vascular cerebral (25) e demência (21) 
(Tabela 3).

A análise das causas de mortalidade em relação à fai-
xa etária identificou maior freqüência de doenças neu-
rológicas (p = 0,02) e de causas externas (p = 0,05) nos 
idosos com mais de 80 anos (Tabela 3).

Geriatria & Gerontologia. 2007; 1(1): 14-20

Tabela 1. Distribuição da população estudada de acordo com a idade e sexo

Total Mulheres Homens

N = 840 (%) 564 (67,1%) 276 (32,9%)

60 a 79 anos 662 (78,8) 444 (78,7) 218 (79,0)

80 anos ou mais 178 (21,2) 120 (21,3) 58 (21,0)
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DISCUSSÃO

Os resultados apresentados revelam algumas característi-
cas do padrão de mortalidade nesse grupo de idosos. Foi 
observada grande ocorrência de óbitos, principalmente 
nos indivíduo com mais de 80 anos e nos homens. As 
doenças cardiovasculares representaram a maior causa 
de óbito. Além disso, há algumas diferenças em relação 
à faixa etária, como a maior proporção de mortalidade, 
nos idosos mais velhos, das doenças neurológicas, das 
causas externas e das mal definidas.

Durante o seguimento de nove anos, houve pro-
porção de óbito de 36% dos idosos estudados. Essa 
alta taxa de mortalidade pode ter sido influenciada 
pela alta média de idade dos idosos (72 anos) e pela 
população de estudo ser originária de serviços ambula-
toriais. Stump et al.11 (2001) também estudaram ido-
sos ambulatoriais e observaram mortalidade de 22% 
em seis anos de seguimento. Em outros três estudos 
com seguimentos de dez anos, que incluíram idosos 
saudáveis12, idosos sem demência13 e idosos de base 
populacional14, as taxas de mortalidade foram 28%, 
34% e 46% respectivamente. 

Em relação à diferença de mortalidade entre os se-
xos, muitos autores também observaram a maior mor-
talidade entre idosos do sexo masculino. Em um grande 
estudo multicêntrico realizado com idosos europeus, a 
mortalidade foi maior em homens em todos os centros 
participantes4. No Brasil, essa tendência foi registrada 
em três análises de mortalidade de idosos em diferentes 
períodos – 1980, 1991 e 20003. 

Maia et al.6 (2006) estudaram idosos na cidade de São 
Paulo e também identificaram a mortalidade maior nos 
indivíduos mais velhos (> 75 anos) e do sexo masculino.

No que se refere à identificação das causas de óbito, o 
presente estudo traz uma contribuição importante, pois 
apresenta um delineamento longitudinal e com grande pe-
ríodo de seguimento. Além disso, foram obtidas as infor-
mações em diferentes fontes, como a referência dos serviços 
de saúde, dos familiares e, em muitos casos, com a atuação 
direta dos pesquisadores na ocorrência do óbito. 

Os dados reforçam as doenças cardiovasculares como a 
principal causa de mortalidade em idosos, representando 
42,3% do total dos óbitos. Do mesmo modo, a mortali-
dade cardiovascular foi evidenciada em 41,5% dos óbitos 
em uma análise de idosos brasileiros das regiões Sul, Su-
deste e Centro-Oeste7, e em 43,7% em outra análise em 
idosos realizada por intermédio de autópsia15.

Depois do grupo das doenças cardiovasculares, ob-
servamos a alta prevalência de morte em virtude de 
doenças neoplásicas e respiratórias. Esses resultados são 
concordantes com as análises de mortalidade de idosos 
brasileiros em trabalhos realizados pelo Sistema de In-
formação sobre Mortalidade (SIM-MS)1,7,8.

Entretanto, diferentemente de outros estudos realiza-
dos a partir de dados obtidos no atestado de óbito1,3,7,8, 
nós identificamos as doenças neurológicas, principal-
mente as demências, como importante causa de morta-
lidade nos idosos com 80 anos ou mais. As demências 
têm sido apontadas como fortes determinantes de mor-

figura 1. Curvas de sobrevida de  Kaplan-Meyer de acordo com 

o sexo.

Total%* Mulheres%* Homens%* Valor do p

60 a 79 anos 170 (25,7) 98 (22,1) 72 (33,0) 0,003

80 anos ou mais 132 (74,2) 86 (71,7) 46 (79,3) 0,362

Total 302 (36,0) 184 (32,6) 118 (42,8) 0,005

Tabela 2. Distribuição da mortalidade de acordo com o sexo e com a faixa etária

* % calculado em relação ao total de cada categoria (faixa etária e sexo)
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Tabela 3. Causas de mortalidade de acordo com a faixa etária

* p < 0,05      ** p = 0,05       *** p < 0,001 (teste exato de Fisher)

FAIxA ETáRIA Total 60 – 79 anos 80 anos ou mais

CAUSAS

Doenças Do aparelho circulatório 121 (42,3%) 75 (47,5%) 46 (35,9%)

Doença coronariana 29 21 8
Insuficiência cardíaca 27 15 12
Acidente vascular cerebral 25 15 10
Seqüela de acidente vascular cerebral 9 5 4
Outros 31 19 12

neoplasias 49 (17,1%) 32 (20,3%) 17(13,3%)

Câncer no sistema digestivo 20 12 8
Câncer no sistema nervoso central 8 5 3
Outros 21 15 6

Doenças Do aparelho respiratório 44 (15,4%) 19 (12,0%) 25 (19,5%)

Pneumonia 36 15 21
Doença pulmonar obstrutiva crônica 6 3 3
Outros 2 1 1

Doenças Do sistema nervoso 27 (9,4%) 9 (5,7%) 18 (14,1%)*

Demência 21 4 17
Outros 6 5 1

causas externas 16 (5,6%) 5 (3,2%) 11 (8,6%)**

Quedas 11 1 10
Outros 5 4 1

Doenças Do aparelho Digestivo 6 (2,1%) 5  (3,2%) 1 (0,8%)

Hepatopatia crônica 2 2 0
Outros 4 3 1

Doenças enDócrinas – Diabetes 5 (1,7%) 4 (2,5%) 1 (0,8%)

Doenças Do aparelho geniturinário 4 (1,4%) 3 (1,9%) 1 (0,8%)

Insuficiência renal crônica 2 2 0
Insuficiência renal aguda 2 1 1

Doenças infecciosas – septicemia 3 (0,9%) 3 (1,9%) 0

transtornos mentais – Distúrbio bipolar 1 (0,3%) 1 (0,6%) 0

Doenças osteomusculares – artrite reumatóiDe 1 (0,3%) 1 (0,6%) 0

Doenças Do sangue 1 (0,3%) 1 (0,6%) 0

mal DefiniDas 8 (2,8%) 0 8 (6,3%)***

Mortalidade em idososGeriatria & Gerontologia. 2007; 1(1): 14-20
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talidade em idosos11,16 e, apesar disso, não são identifica-
das como causa básica de óbito no SIM-MS7.

A definição do diabetes como causa básica de morta-
lidade também merece análise particular. Em nossos re-
sultados, poucos óbitos foram diretamente relacionados 
à diabetes. No entanto, vários autores a identificaram 
como importante causa de óbitos em estudos que utili-
zavam como base a declaração de óbito1,7. Essas diferen-
ças provavelmente se devem à dificuldade de definir a 
diabetes como causa básica ou causa associada no evento 
que determinou o óbito. Coeli et al.17 (2002) chamam 
atenção para esse fato e sugerem que análises de mortali-
dade com base na declaração de óbito podem gerar dis-
torções na determinação do impacto direto do diabetes 
nas taxas de mortalidade.

Na análise de causa básica de mortalidade e faixa etá-
ria, evidenciou-se maior freqüência de causas externas 
entre os mais idosos. Dentre essas, destacam-se as que-
das, em especial entre os mais idosos. A mortalidade por 
causas externas tem sido uma crescente preocupação em 
populações geriátricas18,19, pois registram alta incidência 
de quedas20 e piores indicadores de morbimortalidade 
em acidentes automotores em relação aos mais jovens21. 

Todas as situações de morte mal definidas ocorreram 
em idosos com mais de 80 anos. Estes, bastante longe-
vos, apresentaram morte sem evidência de situação de-

sencadeante e, muitas vezes, interpretada como senilida-
de ou em conseqüência do envelhecimento extremo. 

Algumas limitações merecem ser ressaltadas para uma  
adequada extrapolação desses resultados para outras 
populações de idosos. O grupo de idosos estudados re-
presenta uma população composta exclusivamente por 
pessoas que procuraram o serviço médico no período 
do início do projeto e, provavelmente, com maiores  
índices de morbidade no início do se guimento. Além 
disso, são idosos de diferentes classes sociais e com gran-
de variabilidade da idade do início do seguimento –  
60 a 93 anos. 

De qualquer modo, nossas conclusões vão ao en-
contro de práticas de assistência à saúde do idoso com 
maior ênfase no controle dos fatores de risco cardio-
vasculares. Além disso, valorizam uma abordagem 
eficiente na prevenção de quedas, dentro e fora do 
domicilio, e um cuidado especial em relação às con-
dições de vida desse grande e progressivo contingente 
de idosos com demência.

Por fim, ressaltamos a importância do aprofunda-
mento a respeito das condições de mortalidade em ido-
sos e a necessidade de estudos com delineamentos que 
possibilitem a identificação dos problemas mais relevan-
tes, direcionando as estratégias de intervenção para pro-
moção de saúde nessa faixa etária.
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RESUMO
Objetivo: Verificar a ocorrência de alteração de hábito intestinal entre idosos que consomem leite. 

Método: Estudo transversal com coleta de dados secundários. Idosos de ambos os sexos atendidos de fevereiro de 2004 
a dezembro de 2006, em uma unidade ambulatorial de um centro urbano. Os dados foram coletados na ficha de primeira 
consulta de nutrição, referentes às condições sociodemográficas e dietéticas. O consumo de leite foi mensurado pelo 
instrumento de inquérito nutricional recordatório de 24 horas. Considerou-se alteração de hábito intestinal o auto-relato 
de diarréia e flatulência após ingestão de leite. A análise estatística dos resultados encontrados foi feita mediante a 
utilização do teste T de duas amostras. O nível de significância fixou-se em 5% (p < 0,05). 

Resultados: Estudaram-se 274 idosos, 75,5% do sexo feminino e 24,5% do sexo masculino.  O leite foi consumido por 
93,1% da amostra. Destes, 12,6% apresentaram alteração do hábito intestinal. A ingestão média de leite foi de 256,4 
mL. A ingestão média dos que consumiam leite e apresentavam alteração do hábito intestinal foi de 250,2 mL (desvio 
padrão [DP] ± 158,9 mL). Já entre os que consumiam leite e não apresentavam alteração no hábito, a ingestão média foi 
de 277,5 mL (DP ± 183,8 mL). Essas diferenças não se apresentaram estatisticamente significantes. 

Conclusão: Ocorreu baixo consumo de leite independentemente da alteração do hábito intestinal, e este esteve presen-
te em 12,6% da amostra que consumia leite. Não houve associação estatisticamente significante entre a quantidade de 
leite consumida entre os idosos que apresentavam e os que não apresentavam alteração de hábito intestinal. 

Palavras-chave: idosos, alteração de hábito intestinal, Intolerância à lactose, cálcio.

ABSTRACT 
Objective: To verify the occurrence of alteration of intestinal habit between elderly that they consume milk. 

Methods: Transversal study with collection of secondary data. Elderly of both the taken care of sex of February 2004 the 
December of 2006, in an ambulatory unit of an urban center. The data had been collected in the fiche of first consultation 
of nutrition, referring to the partner-demographic and dietary conditions. The milk consumption was measured by the 24 
hours recall method. Alteration of intestinal habit was considered the self-reported of diarrhea and flatulence after milk 
intake. The analysis statistics of the joined results was made by means of the use of test T of two samples. The level of 
significance were fixed in 5% (p < 0,05). 

Results: Were studied 274 elderly, 75,5% female and 24,5% male. Milk was consumed by 93,1% of the sample. Of these, 
12,6% had presented alteration of the intestinal habit. The average milk intake was of 256,4 mL. The average intake of that they 
consumed milk and they had presented alteration of intestinal habit the 250,2 mL (DP +/- 158,9 ml). Already the ones that had 
not presented alteration in the habit, the average intake was of 277,5 mL (DP +/- 183,8 mL). These differences had not been pre-
sented statistically significant. Conclusion: Low independent milk consumption of the alteration of the intestinal habit occurred 
and this was present in 12,6% of the sample that consumed milk. It didn’t have statistically significant association between the 
milk consumption between the elderly ones that they had presented intestinal alteration and the ones that had not presented.

Keywords: elderly, intestinal habit, lactose intolerance and calcium.
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INTRODUçÃO

O leite é hoje um alimento que está presente na dieta 
de crianças desde o primeiro ano de vida até idosos em 
todo o mundo. É um alimento importante e é conside-
rado fonte de vários nutrientes que são fundamentais 
para a terceira idade, tais como: cálcio, potássio, fósforo, 
riboflavina (vitamina B2), magnésio, zinco, além de ser 
uma proteína de alto valor biológico. Portanto sua in-
clusão na dieta torna-se fundamental para os programas 
de alimentação saudável, no campo da saúde pública, 
além de fazer parte da prevenção e do tratamento de do-
enças crônicas não–transmissíveis, como a osteoporose e 
a hipertensão arterial, entre outras1,2. 

O principal carboidrato do leite é a lactose, um dissa-
carídeo hidrolisado no jejuno proximal em glicose e galac-
tose na presença da enzima lactase, cuja deficiência pode 
causar sintomas gastrointestinais como distensão e dor 
abdominal, flatulência e diarréia. A lactose compreende 
aproximadamente 52% dos sólidos totais do leite desna-
tado e 70% dos sólidos encontrados no soro do leite. Sua 
concentração no leite é de aproximadamente 5% (4,7% a 
5,2%). A intolerância à lactose é o tipo mais comum de in-
tolerância aos carboidratos, e sua prevalência na população 
da África, Ásia e América Latina varia de 15% a 100%3,4. 

A literatura descreve bem os vários fatores que in-
fluenciam a intolerância à lactose como: tempo de trân-
sito intestinal, quantidade de lactase ativa no intestino, 
esvaziamento gástrico, raça, etnia, idade. Parece que ne-
nhum desses fatores influenciam independentemente a 
intolerância, mas, sim, a associação entre eles5. 

A idade é hoje a variável que mais tem sido associada 
nos estudos com a intolerância à lactose, provavelmen-
te pela redução da capacidade absortiva de carboidratos 
com o processo de envelhecimento2,5.

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é verificar a 
ocorrência de alteração de hábito intestinal entre idosos 
que consomem leite, para que se possa reorientar a uti-
lização desse alimento que possui qualidades fundamen-
tais no processo de envelhecimento. 

MATeRIAl e MéTODO

Este é um estudo transversal de dados secundários. O 
levantamento ocorreu no período de fevereiro de 2004 

a dezembro de 2006, em uma unidade de atendimen-
to ambulatorial em centro urbano. Foram incluídos 
no estudo idosos de ambos os sexos, encaminhados de 
ambulatórios de diversas especialidades para tratamento 
dietoterápico por qualquer causa.

As variáveis: nome, data de nascimento, idade, 
sexo, estado nutricional, consumo de leite de vaca e 
alteração de hábito intestinal foram levantadas da fi-
cha de primeira consulta do atendimento específico do 
profissional nutricionista. 

Para a determinação do estado nutricional, calcu-
lou-se o índice de massa corporal (IMC) a partir da di-
visão do peso em quilogramas pela estatura em metros 
ao quadrado. Para a classificação do diagnóstico nutri-
cional, utilizaram-se os pontos de corte propostos por 
Nutrition Screening Initiative6 (1994), que propõe para 
eutrofia valores entre 22 kg/m2 a 27 kg/m2 de superfície 
corporal. Idosos abaixo de 22 kg/m2 são considerados 
com baixo peso e acima de 27 kg/m2 obesos. O con-
sumo de leite foi levantado pelo método de inquérito 
alimentar – recordatório de 24 horas – realizado no 
momento da consulta. Tal método é um instrumento a 
partir do qual são obtidas informações quantitativas e/
ou qualitativas da dieta de um indivíduo, de uma famí-
lia, de um grupo de indivíduos ou de uma população, e 
consiste em perguntar todos os alimentos, as bebidas e 
as preparações que o indivíduo consumiu nas 24 horas 
que antecederam a entrevista ou o consumo do dia an-
terior desde a hora em que acordou até a hora em que 
foi dormir7. 

Para o cálculo da dieta consumida, utilizou-se o Pro-
grama de Apoio à Nutrição - NUTWIN (software), ver-
são 1.5, 20028. 

A alteração do hábito intestinal foi identificada a 
partir do auto-relato de diarréia, desconforto gástrico e 
flatulência após ingestão de leite. 

Para a análise estatística, utilizou-se o software SPSS, 
versão 12.0 para Windows9. O teste T foi o utilizado para 
a comparação de duas médias.  O nível de significância 
para os testes estatísticos foi fixado em 5% (p < 0,05).

ReSUlTADOS 

A amostra foi constituída por 274 idosos, sendo 75,5% 
do sexo feminino e 24,5% do sexo masculino. 

Leite e alteração de hábito intestinalGeriatria & Gerontologia. 2007; 1(1): 21-27
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Na tabela 1 são apresentados os dados da análise des-
critiva das variáveis estudadas.

Observa-se boa consistência nos dados, com médias 
e medianas muito próximas para todas as variáveis. A 
média de idade de 74,6 anos aponta para uma popu-
lação atendida mais envelhecida. A média de estatura 
de 1,54 metros justifica-se pela grande porcentagem 
de mulheres no estudo (75%), já que estas são mais 
baixas do que os homens. Para o Brasil, a média de 
estatura para o sexo feminino é de 1,50 metros [desvio 
padrão (DP) ± 7,9 cm] na faixa etária de 70 a 79 anos, 
ou seja, 4 centímetros menor que a média dos indiví-
duos que freqüentam um serviço público na cidade de 
São Paulo. Já a média de peso de 68,8 kg encontrada 
é bem superior à verificada para média nacional, tanto 
para homens (60,8 kg) como para as mulheres (56,2 
kg) na faixa etária de 70 a 79 anos10. Como se trata 
de um ambulatório de atendimento nutricional que 
recebe a demanda de várias especialidades, ocorre um 
viés de seleção da amostra com um número de obesos 
encaminhados para orientação provavelmente maior 
do que o de desnutridos deixando o DP do peso em 
15,1 kg. O IMC de 29,0 kg/m2 encontrado também 
é superior à média nacional para os homens (22,9 kg/
m2) e para as mulheres (25,0 kg/m2), o que se justifica 
pelas diferenças de estatura e peso superiores para essa 
região do País10. 

A desnutrição foi verificada em 13% da amostra, a 
eutrofia em 19% e a obesidade em 68%, e esses dados 
são corroborados por toda a literatura11,12. Não foi en-
contrada associação estatisticamente significante entre 
os que consumiam leite e relatavam ou não desconforto 
gástrico segundo o diagnóstico nutricional (desnutridos, 
p < 0,152, eutróficos, p < 0,688, obesos, p <  0,451).

Na figura 1, observa-se que o leite foi consumido 
diariamente por 93,1% (n = 254) da amostra, e a média 
de ingestão foi de 256,36 mL independentemente da 
queixa de alteração de hábito intestinal. Dos 254 idosos 
que ingeriam leite diariamente, 12,6% (n = 32) apresen-
taram alguma alteração do hábito intestinal ou queixa 
de flatulência após a ingestão de leite (Figura 2). Esta é 
uma porcentagem baixa quando comparada com a de 
estudos que utilizam testes laboratoriais para a confir-
mação da intolerância.  

Variáveis Média Mediana Mínima Máxima Desvio padrão

Idade (anos) 74,61 74,45 60,0 100,0 7,70

Peso (kg) 68,84 68,70 34,20 107,30 15,10

Estatura (m) 1,54 1,54 1,34 1,80 0,09

IMC (kg/M2) 29,07 29,48 15,72 45,48 5,58

Tabela 1. Análise descritiva das variáveis estudadas: idade, peso, estatura, IMC e consumo de leite, (n = 274), São Paulo  

Leite e alteração de hábito intestinalGeriatria & Gerontologia. 2007; 1(1): 21-27

figura 1. Distribuição percentual de idosos (n = 274) atendidos 
em ambulatório de nutrição em São Paulo, 2006, segundo o 
consumo de leite 
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figura 2. Distribuição percentual de idosos que consomem leite 
(n = 254) atendidos em ambulatório de nutrição em São Paulo, 
2006, segundo alteração do hábito intestinal   
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Média (mL) Mediana (mL) Mínima (mL) Máxima (mL)

Consumo de leite (ml) 256,4 250,0 35 1.500,0

Cálcio (mg) 306,14 298,5 41,8 1.791,0

Tabela 2. Ingestão diária de leite e cálcio por idosos (n = 254) atendidos em ambulatório de nutrição em São Paulo, 2006

Na tabela 2, encontram-se descritas as quantida-
des de leite e cálcio da amostra de idosos que consu-
miam leite (n = 254). O consumo de 256,4 mL de leite 
(equivalente a 1 copo e ½, do tipo americano) ao dia 
é baixo, assim como o de cálcio ingerido, cujo valor 
correspondente é de 306,14 mg. Vale lembrar que esse 
consumo de cálcio refere-se somente àquele provenien-
te do leite, não estando aqui computado o cálcio da 
dieta geral dessa população. A variabilidade dos valores 
mínimo e máximo é bastante extensa, e isso pode ser 
em virtude de erro de informação gerado pelo método 
de inquérito (recordatório de 24 horas) que pode sub 
ou superestimar o consumo de um determinado tipo 
de alimento.

A ingestão média de idosos que consumiam leite 
diariamente e apresentavam alteração do hábito intes-
tinal foi de 250,2 mL (DP ± 158,9 mL) com inges-
tão máxima de 800 mL e mínima de 50 mL. Para 
aqueles que não referiram alteração no hábito intes-
tinal, a ingestão média foi superior, 277,5 mL (DP ±  
183,8 mL), com ingestão máxima de 1.500 mL e mí-
nima de 35 mL. Não houve diferença estatisticamen-
te significante entre esses consumos conforme dados 
apresentados na tabela 3.

DISCUSSÃO

A prevalência de 12,6% de alteração do hábito intestinal 
e ou flatulência, referida como um possível indicador da 
deficiência de lactase, encontrada neste estudo, é muito 
menor quando se compara com aquelas encontradas nos 
estudos em que foram realizadas medidas diretas de tes-
tes bioquímicos como: teste de sobrecarga com lactose 
após jejum de seis horas; pesquisa de substâncias redu-

toras; teste de hidrogênio expirado após seis horas de 
jejum, entre outros13. 

A incapacidade de digerir a lactose não está neces-
sariamente associada com sintomas clínicos. Recente 
estudo realizado por Suarez e Savaiano14 (1994) de-
monstrou que muitos pacientes que se autodefinem 
como intolerantes ao leite não apresentavam piora 
significante durante o período de consumo de leite 
contendo lactose13. 

Rao et al.5 (1994), estudando americanos adultos 
jovens e idosos, brancos e negros, residentes na comu-
nidade, verificou que os idosos têm uma incidência sig-
nificativamente maior de má digestão da lactose (46%) 
quando comparados com o grupo de adultos jovens 
(26%). Entre os adultos jovens da raça negra ocorreram 
2,4 mais intolerâncias à lactose do que entre os brancos. 
Para o grupo de idosos, os negros também foram mais 
intolerantes com 3,6 vezes mais do que os brancos, con-
firmando alta associação com a idade e a raça. 

Das variáveis que potencialmente interferem na 
absorção da lactose, a idade está fortemente associada 
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em vários estudos. A média de 74,6 anos verificada  
neste trabalho deveria contribuir para o aumento 
da queixa de desconforto gástrico quando da inges-
tão do leite, mas essa freqüência ficou em 12,6% da 
amostra. Esse fato pode estar associado ao baixo con-
sumo de leite (256,4 mL) observado neste estudo, in-
dependentemente da presença de alteração do hábito 
intestinal5,14,15.

 Em uma revisão sobre a intolerância à lactose, Téo2 
(2002), afirma que um indivíduo com algum grau de 
deficiência de lactase pode tolerar até uma xícara de chá 
de leite, o que equivale a aproximadamente 200 mL e 
12 gramas de lactose. No presente estudo, a quantidade 
de lactose ingerida foi de 12,8 gramas, podendo pro-
vavelmente explicar a baixa freqüência de desconforto 
gástrico citado pelos idosos. 

O fracionamento da dieta realizado pela população 
idosa pode ser outra forma de favorecer a absorção desse 
alimento, uma vez que a ingestão de pequena quantida-
de de lactose consumida diversas vezes ao dia é melhor 
tolerada do que aquela ingerida de uma única vez2,16. 

Carrocio et al.13 (1998), em seu estudo que analisa 
a intolerância auto-referida, a intolerância real verifica-
da pelo teste de hidrogênio expirado e o impacto deste 
autodiagnóstico no consumo de cálcio, verificou que so-
mente os que absorvem mal a lactose e são intolerantes 
reduzem o consumo diário de leite, e isso determina um 
baixo consumo de cálcio. Já o consumo do queijo não 
diferiu entre tolerantes e intolerantes. Como seu con-
sumo não parece determinar sintomas gastrointestinais 
e possuir uma boa quantidade de cálcio, a ingestão de 
queijo pode ser uma alternativa viável na orientação die-
tética para a população de idosos que refere algum tipo 
de desconforto gástrico. 

Porém, estudo realizado por Najas et al.16 (1994), 
ao determinar o padrão dietético de idosos residentes 
no município de São Paulo demonstrou que a princi-
pal fonte protéica para essa população, independen-
temente do nível socioeconômico, é o leite e o fei-
jão, que são consumidos diariamente. A freqüência 
de consumo do queijo foi semanal e somente feita 
pela população de maior poder aquisitivo. Dessa for-
ma, para boa parte da população, a ingestão de cálcio 
proveniente do queijo é limitada, não somente pelo 
hábito alimentar como também pelo alto custo desse 
alimento, dificultando esse tipo de orientação como 
medida de saúde pública.

Em nosso estudo, o leite ingerido forneceu a quan-
tidade de 306,14 mg de cálcio8, valor este muito abaixo 
da ingestão adequada (IA) de 1.200 mg/dia – Dietary 
Reference Intake (DRI)17 (2002). Valores aquém das 
recomendações foram verificados também em um estu-
do de Carrocio et al.13 (1998), que encontrou ingestão 
média, em pacientes que se auto-relatavam intolerantes, 
de 320 mg/dia. Yamatto et al.18 (2003), com metodolo-
gia semelhante ao atual estudo, encontraram consumo 
médio de cálcio para as mulheres de 463,67 mg/dia, e 
495,31 mg/dia para homens, sem diferença estatistica-
mente significante. Esse consumo foi calculado de todas 
as fontes de cálcio da dieta e não somente do leite, o 
que explica maior consumo, mas ainda muito inferior 
ao adequado recomendado pela DRIs.

Desta forma, mesmo considerando que pode haver 
falhas no método de inquérito alimentar utilizado (re-
cordatório de 24 horas) para o levantamento da ingestão 
de leite neste estudo, seu consumo, apesar de ter alta 
freqüência de citação (93,1%), tem um volume de in-
gestão muito baixo (256,4 mL) e, conseqüentemente, 

Alteração do 

hábito intestinal
Média (mL) Mediana (mL) Mínima (mL) Máxima (mL) Desvio padrão p

sim (n = 31)  250,2 130,0 50,0 800,0 158,9 0,431

nÃo (n = 224) 277,5 250,0 35,0 1.500,0 183,8 0,384

total (n = 255) 256,4 250,0 35 1.500,0 180,4

Tabela 3. Ingestão diária de leite de idosos (n = 254) em ambos os sexos atendidos em ambulatório de nutrição, com e sem 
alteração do hábito intestinal, São Paulo, 2006

3300 Geriatria e Gerontologia.in23   23 14/9/2007   09:07:16



24

baixa ingestão de cálcio (306,14 mg). Assim, com a alta 
prevalência de osteoporose na população idosa, tornam-
se importantes medidas que estimulem o aumento de 
ingestão de alimentos que sejam fonte de cálcio, mas 
que não alterem ou causem desconforto gástrico ou fla-
tulência. A queixa de desconforto identificada em 12,6% 
desta amostra é baixa quando comparada com outros 
estudos que fizeram a comprovação da intolerância por 

técnica laboratorial. Não houve associação significativa 
entre o consumo de leite entre os idosos que apresen-
tavam alteração intestinal e os que não apresentavam. 
Portanto, novos estudos que contemplem medidas die-
téticas e laboratoriais devem ser conduzidos para que se 
tenha maior segurança na orientação dietética para au-
mento da ingestão de leite como um alimento fonte de 
cálcio para a população idosa.

Geriatria & Gerontologia. 2007; 1(1): 21-27
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RESUMO
Objetivo: Avaliar a validade da Escala de Depressão Geriátrica – Geriatric Depression Scale (GDS), na versão simplifi-
cada de quatro itens (GDS-4) para rastreamento de de-pressão entre idosos atendidos em unidades primárias de saúde 
da cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil. 

Métodos: Estudo transversal com 220 pacientes com idade de 60 anos ou mais atendidos consecutivamente em uni-
dades primárias de saúde da cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil. Idosos considerados incapazes de responder aos itens 
da GDS-4 foram excluídos. Todos pacientes incluídos após serem entrevistados e responderem aos itens da GDS foram 
submetidos a uma entrevista clínica estruturada para transtornos do eixo I do DSM-IV (SCID-I), definido como padrão-
ouro para o diagnóstico de depressão maior. Foram analisados os seguintes desfechos: sensibilidade; especificidade; 
valor preditivo positivo; valor preditivo negativo; razão de verossimilhança e acurácia da GDS-4.

Resultados: Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo da GDS-4 foram, respecti-
vamente, 84,2% (68,1 – 93,4 = 95% IC), 74,7% (67,7 – 80,7 = 95% IC), 41% (30,2 – 52,7 = 95% IC) e 95,8% (90,6 – 98,3 
= 95% IC). Acurácia e razão de verossimilhança foram, respectivamente, 3,9% e 76,3%.

Conclusões: GDS é um instrumento válido de apoio ao rastreamento de depres-são entre idosos atendidos em unidades 
primárias de saúde. A versão simplificada de quatro itens é particularmente adequada e prática para uso de rotina em 
nível primário de saúde.

Palavras-chave: idosos, depressão, rastreamento, nível primário de saúde.

ABSTRACT 
Objective: To assess the validity of the geriatric depression scale (GDS) (4-item short form – GDS-4) to screen for depres-
sion in elderly primary care patients in Brazil. 

Methods: Cross-sectional study among 220 patients aged 60 or over attending 4 primary care clinics in Fortaleza city, 
Brazil. Those unable to answer the questionnaire because of impairments in communication skills were excluded. All 
included patients after completing the GDS form were submitted to the structured clinical interview for the Diagnostic 
and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM IV) which was used as gold-standard to establish the diagnosis of 
major depressive disorder. The outcomes were sensitivity; specificity; positive (PPV) and negative (NPV) predictive values; 
accuracy and likelihood ratio (LR) of a short version of the GDS (GDS-4).

Results: The sensitivity, specificity, PPV, NPV and LR of the GDS-30 were respectivelly 84,2% (68,1 – 93,4 = 95% CI), 
74,7% (67,7 – 80,7 = 95% CI), 41% (30,2 – 52,7% = 95% CI) e 95,8% (90,6 – 98,3 = 95% CI). The accuracy and LR were 
res-pectivelly 3,9% and 76,3%.

Conclusions: GDS is a useful tool in helping clinicians to screen for major depression in older primary care patients. The 
4-item short-form (GDS-4) may be an alternative and more practicable screening tool to be routinelly used in primary care.

Keywords: geriatric patients, depression, GDS, primary care.
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 INTRODUçÃO

O aumento significativo da população de idosos no 
Brasil impõe novas demandas para o sistema de saúde, 
incluindo a necessidade de implementação da atenção 
a doenças comuns neste grupo etário. 

Depressão é um dos transtornos mais prevalentes 
nas pessoas idosas, estando associada, quando não tra-
tada, à maior morbidade e mortalidade, bem como ao 
aumento dos custos da assistência. Apesar de comum, 
depressão é pouco diagnosticada, particularmente em 
nível primário de saúde1. Estima-se que 30% a 50% 
dos casos não são identificados2,3. 

O desenvolvimento de estratégias para me-
lhorar o reconhecimento de depressão em nível 
primário de saúde apresenta-se como essencial 
para a atenção efetiva à saúde dos idosos. Uma 
das estratégias propostas é a utilização de ins-
trumentos de rastreamento dessa condição4, par-
ticularmente na população geriátrica que apre-
senta fatores que podem dificultar o diagnóstico 
desse transtorno.

A Escala de Depressão Geriátrica – Geriatric 
Depression Scale (GDS) (Quadro 1), desenvolvida 
por Yesavage5 em 1983, é um dos instrumentos mais 
comumente aplicados para rastreamento de depres-
são entre a população idosa6. Trata-se de escala de 
fácil utilização, podendo ser aplicada inclusive por 
pessoal sem formação especializada, por não exigir 
conhecimento específico em psicopatologia7.

A utilização da GDS em versões simplificadas e 
de mais rápida aplicação é particularmente interes-
sante para uso na rotina dos serviços de saúde, na 
qual os profissionais defrontam-se com várias ou-
tras demandas. Apesar de a GDS ter sido ampla-
mente validada para uso em serviços especializados 
e terciários, por nosso conhecimento, nenhum es-
tudo no Brasil avaliou o desempenho da GDS na 
versão de apenas quatro itens (GDS-4) para rastreio 
de depressão em idosos atendidos em nível primário 
de saúde.

O objetivo deste estudo, portanto, é avaliar a 
validade da GDS na versão simplificada de quatro 
itens (GDS-4) para rastreamento de depressão entre 
idosos atendidos em unidades primárias de saúde da 
cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil.

MéTODOS

Realizou-se estudo transversal com 220 pacientes, idade 
entre 60 e 80 anos, que procuraram consecutivamente 
atendimento por clínicos gerais ou médicos de famí-
lia de três unidades primárias de saúde da cidade de 
Fortaleza, Ceará, no período de novembro de 2002 a 
novembro de 2003. As unidades foram escolhidas por 
conveniência operacional, apresentando características 
similares às do conjunto das unidades primárias de saú-
de da cidade de Fortaleza. 

Os idosos identificados foram convidados a parti-
cipar da pesquisa. Aqueles que aceitaram, por meio de 
consentimento informado, foram incluídos no estudo, 
procedendo-se inicialmente a aplicação de questionário 
contendo características sociodemográficas e da GDS 
por uma estudante de medicina do quinto período. Fo-
ram excluídos pacientes incapacitados de comunicarem-
se ou de responderem às perguntas formuladas.

Em seguida, todos os pacientes foram encaminha-
dos, imediatamente após a aplicação da GDS, a um 
psiquiatra (padrão-ouro), o qual não tinha nenhum 
conhecimento dos resultados obtidos na aplicação do 
questionário e da GDS-4. A entrevista psiquiátrica ti-
nha como objetivo diagnosticar ausência ou presença de 
um episódio depressivo maior, aplicando-se a entrevista 
clínica estruturada para transtornos do eixo I do DSM-
IV (SCID-I)8 do Manual Estatístico e Diagnóstico dos 
Transtornos Mentais (DSM-IV).

Na análise estatística foram calculadas as proprieda-
des diagnósticas da GDS-4, quais sejam: sensibilidade, 
especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo 
negativo, razão de verossimilhança e acurácia. Tais pro-
priedades foram estimadas com seus respectivos interva-
los de confiança a 95%, e a análise estatística foi realiza-
da pelos programas Epi Info9 e Stata10. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa (Comepe) da Faculdade de Medicina da Universi-
dade Federal do Ceará. 

ReSUlTADOS

Dos 220 idosos incluídos no estudo, 160 (72,7%) eram 
do sexo feminino; 131 (59,5%) pertenciam à faixa etá-
ria de 60 a 69 anos e 89 (40,4%) à faixa de 70 a 79 anos. 

Escala de Depressão Geriátrica com quatro itens
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SIM NÃO

1. De maneira geral, o senhor está satisfeito com a vida?

2. O senhor abandonou muitas das coisas que fazia ou gostava de fazer?

3. O senhor acha sua vida sem sentido atualmente?

4. O senhor está geralmente aborrecido?

5. O senhor se sente otimista em relação a sua vida futura?

6. O senhor está aborrecido com pensamentos que não consegue tirar da cabeça?

7. O senhor está de bom humor a maior parte do tempo?

8. O senhor se sente inseguro achando que alguma coisa de ruim vai lhe acontecer?

9. De maneira geral, o senhor costuma se sentir feliz?

10. O senhor costuma se sentir desamparado?

11. O senhor se sente cansado e irritado muitas vezes?              

12.O senhor prefere ficar em casa em vez de sair e fazer alguma outra coisa?

13. É comum que o senhor se preocupe com o futuro?

14. O senhor tem mais dificuldades para se lembrar das coisas do que a maioria das pessoas?

15. O senhor acha que vale à pena estar vivo hoje?

16. O senhor costuma se sentir desanimado e triste com freqüência?    

17. O senhor costuma se sentir menos útil com a idade que tem hoje? 

18. O senhor pensa muito no passado?

19. O senhor acha sua vida emocionante?

20. É difícil para o senhor começar a trabalhar em novos projetos?

21. O senhor se sente bem disposto?

22. O senhor acha que sua situação não pode ser melhorada?

23. O senhor acha que a maioria das pessoas está em melhores condições que o senhor?

24. O senhor costuma ficar incomodado com coisas sem grande importância que acontecem?

25. O senhor sente vontade de chorar com freqüência?

26. O senhor tem dificuldade para se concentrar?

27. O senhor gosta de se levantar cedo?

28. O senhor prefere evitar encontros com outras pessoas?

29. O senhor acha fácil tomar decisões?

30. A sua memória funciona hoje tão bem quanto antes?

GDS 1: Questão 1  

GDS 4: Questões 1, 3, 8 e 9  

GDS 15: Questões com destaque

Quadro 1. Escala de Depressão Geriátrica

Fonte: Ribeiro et al.6 1994

Geriatria & Gerontologia. 2007; 1(1): 28-33
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Tabela 1. Características sociodemográficas de 220 idosos 

atendidos consecutivamente em três unidades primárias de 

saúde da cidade de Fortaleza, no período de novembro de 2002 a 

novembro de 2003

* AVDs: atividades de vida diária

VAriáVeiS

sexo

Masculino 27,3%

Feminino 72,7%

idade em anos (média) 68,3 

estado Civil

Casados/União consensual 43,6%

Solteiros/viúvos/separados 56,4%

arranjo domiCiliar

Morava sozinho 10,9%

Morava com outra pessoa 89,1%

renda

Própria 85%

Outra pessoa 15%

esColaridade

Analfabeto 36,4%

Alfabetizado 14,5%

Ensino fundamental incompleto 43,6%

Ensino fundamental completo 2,3%

Ensino médio incompleto 1,4%

Ensino médio completo 1,8%

CapaCidade funCional

Necessitava de ajuda para realizar AVDs* 1,4%

Não necessitava de ajuda para realizar AVDs 98,6%

A média de idade dos indivíduos entrevistados foi de 
68,3 anos. Quanto ao estado civil, 96 idosos (43,6%) 
eram casados ou viviam maritalmente. 

A maioria, 124 (56,4%), era solteira, divorciada ou 
viúva. Um total de 24 (10,9%) idosos moravam so-
zinhos. Cento e oitenta e sete (85%) tinham pensão, 
aposentadoria ou renda própria; 33 (15%) eram sus-
tentados pela família; 110 (50%) não trabalhavam e a 
outra metade trabalhava em casa ou fora de casa. Com 
relação à escolaridade, 80 (36,4%) eram analfabetos; 
32 (14,5%) alfabetizados, mas sem ensino fundamental 
cursado (Tabela 1).

Quanto à capacidade funcional, a maioria dos entre-
vistados (98,6%) não necessitava de ajuda para realizar 
pelo menos uma de seis atividades básicas da vida diária 
(AVDs), que incluem tomar banho, vestir-se, alimen-
tar-se, deslocar-se, fazer higiene e controlar esfíncteres 
(Tabela 1).

Sensibilidade e especificidade da GDS-4 foram 
analisadas considerando-se diferentes pontos de 
corte (Figura 1). O melhor equilíbrio entre essas 
duas propriedades diagnósticas deu-se com o pon-
to de corte de uma resposta compatível com de-
pressão. Obteve-se, assim, sensibilidade de 84,2% 
(IC 95% = 68,1 – 93,4) e especificidade de 74,7% 
(IC 95% = 67,7– 80,7). Os valores preditivos 
positivo e negativo foram de 41 (IC 95% = 30,2 
– 52,7) e 95,8% (IC 95% = 90,6 – 98,3). A razão 
de verossimilhança foi igual a 3,9% e a acurácia 
foi de 76,3%.

DISCUSSÃO

A identificação de depressão na população idosa pode ser 
facilitada por meio do rastreamento dessa condição. Um 
grande número de escalas encontra-se disponível para 
uso clínico ou em pesquisas, devendo a escolha basear-
se na capacidade de detectar casos; indicar recuperação; 
assim como na facilidade e rapidez na aplicação. Fatores 
culturais não devem interferir de forma significativa no 
desempenho da escala. 

A GDS contempla grande parte das características 
mencionadas e em uma revisão de estudos avaliando 
seu desempenho11 demonstrou-se altamente válida e 
confiável para avaliação de transtornos depressivos. 

No Brasil, entretanto, a GDS teve suas versões com 15 
itens, quatro itens e 1 item validadas somente em servi-
ço de saúde mental de um hospital terciário, o que pode 
limitar a aplicação de seus resultados em unidades de 
atenção primária. Almeida e Almeida12 (1999) observa-
ram que as três versões referidas são válidas para rastrear 
depressão maior. 

No presente estudo, GDS, em sua versão de quatro 
itens, revelou-se como instrumento também válido para 
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figura 1. Sensibilidade e especificidade da Escala de Depressão Geriátrica versão quatro itens, considerando diferentes pontos de corte, 

entre idosos atendidos em três unidades primárias de saúde da cidade de Fortaleza, no período de novembro de 2002 a novembro de 2003
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rastreamento de depressão entre idosos em nível primá-
rio de saúde, considerando sua boa sensibilidade. Sen-
sibilidade ainda melhor da GDS-4, ou seja, de 91%, e 
especificidade de 72%, foram identificadas em um estu-
do internacional13. 

A grande vantagem da versão abreviada é o pouco 
tempo gasto na aplicação do teste, um aspecto bastante 
relevante para a prática dos serviços de saúde. A GDS 
pode ser aplicada tanto pelo clínico geral como por ou-
tros profissionais da equipe de saúde, visto que não re-
quer conhecimento de psicopatologia. A versão original 

requer pouco tempo para aplicação, e as reduzidas exi-
gem tempo ainda menor. 

Em função das propriedades aqui identificadas, a 
aplicação da GDS poderia ser parte do atendimento de 
pacientes idosos, inclusive na pré-consulta realizada por 
profissionais não-médicos. Casos rastreados pela GDS 
como provável depressão deveriam ser submetidos à 
avaliação mais detalhada, preferencialmente por médi-
cos generalistas, o que implica treinamento mais efetivo 
desses profissionais em diagnóstico e manejo de depres-
são em idosos. 

Geriatria & Gerontologia. 2007; 1(1): 28-33
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área de geriatria e gerontologia no Brasil 

Epidemiology and its applications for geriatrics and gerontology in Brazil
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RESUMO
O rápido envelhecimento populacional em países em desenvolvimento é um novo desafio para a saúde pública. Nesses 
países, o crescimento da população idosa ocorre em ambiente de pobreza e grande desigualdade social. Nesse am-
biente, as exposições de risco e as doenças são mais freqüentes, e os recursos para tratamento e reabilitação são mais 
escassos. A epidemiologia é central para as atividades da saúde pública. Estudos epidemiológicos produzem evidências 
científicas, que são essenciais para subsidiar políticas voltadas para a saúde do idoso. No presente trabalho, são des-
critos os principais tipos de estudos epidemiológicos (estudos ecológicos, seccionais, caso controle e de coorte) e são 
demonstradas algumas de suas aplicações em saúde do idoso. Entre as aplicações da epidemiologia, foram considera-
das: (a) vigilância epidemiológica; (b) análise da situação de saúde; (c) validade e confiabilidade de testes diagnósticos; 
(d) história natural das doenças; (e) estudos etiológicos ou de causas das doenças; (f) avaliação de ações e programas de 
saúde. Como exemplo, foram utilizados dados do Projeto Bambuí, que é um estudo brasileiro de coorte prospectiva de 
longa duração. De forma complementar, foram utilizados dados de hospitalizações no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Os resultados apresentados são exemplos da utilidade da epidemiologia para examinar as condições de saúde e 
seus determinantes na população idosa.

Palavras-chave: epidemiologia, epidemiologia do envelhecimento, saúde pública, projeto Bambuí. 

ABSTRACT 
The population of developing countries is ageing rapidly, bringing new challenges for public health. In developing coun-
tries, the growth of the aged population occurs in environment of poverty and great social inequality. In such environment, 
risk exposures and diseases are more frequent and, on the other hand, the resources for treatment and rehabilitation are 
scarce. The epidemiology plays a central role for public health. Epidemiologic studies provide scientific evidences that 
are essential for subsidizing polices toward the elderly health. In this paper, some types of epidemiological studies are 
described (ecological, cross-sectional, case-control and cohort studies), as well as some of their uses. Among the uses 
of epidemiology, the following were considered: (a) surveillance; (b) health survey; (c) validity and reliability of diagnostic 
tests; (d) natural history of diseases; (e) causes of diseases; (f) evaluation of effectiveness. We used data from a long 
term Brazilian cohort study of older adults (the Bambui study), as well as data from public hospitalizations in Brazil as 
examples. The results of these studies are examples of the usefulness of the epidemiology to investigate the distribution 
of health-related conditions in the aged population, as well as their determinants. 

Keywords: epidemiology, epidemiology of aging, public health, Bambuí study.
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INTRODUçÃO

O rápido envelhecimento populacional em países em 
desenvolvimento é um novo desafio para a saúde pú-
blica. Nesses países, o crescimento da população idosa 
ocorre em ambiente de pobreza e grande desigualdade 
social. Nesse ambiente, as exposições de risco e as do-
enças são mais freqüentes e os recursos para tratamento 
e reabilitação são mais escassos. No Brasil, um estudo 
recente, com base na Pesquisa Nacional por Amostras de 
Domicílio, demonstrou que os idosos no estrato inferior 
da distribuição da renda apresentavam piores indicado-
res de condições de saúde, pior capacidade funcional e 
menos acesso aos serviços de saúde. Ainda mais preocu-
pante, as magnitudes das associações entre renda fami-
liar per capita, condições de saúde e uso de serviços de 
saúde não se modificaram entre 1998 e 2003, indicando 
que não houve alterações nas desigualdades sociais em 
saúde entre idosos brasileiros nos últimos cinco anos1.

O foco central da saúde pública é a prevenção. A pre-
venção primária tem por objetivo limitar a incidência 
das doenças por meio do controle de suas causas e fa-
tores de risco. A prevenção secundária tem por objetivo 
curar o paciente e reduzir as conseqüências mais sérias 
das doenças por meio de diagnóstico precoce e trata-
mento. A prevenção terciária tem por objetivo reduzir a 
progressão e as complicações de uma doença já sintomá-
tica, sendo um aspecto importante da terapêutica e da 
reabilitação2. A prevenção primária, quando possível, é 
mais efetiva que a prevenção secundária, sendo esta mais 
efetiva que a prevenção terciária. É também importante 
lembrar que existem sólidas evidências de que estratégias 
populacionais são mais efetivas que estratégias individu-
ais ou estratégias voltadas para grupos de alto risco. 

As condições socioeconômicas são consideradas cau-
sas distais das doenças, e a superação das desigualdades 
sociais em saúde situa-se no âmbito da prevenção primá-
ria. Os estilos de vida prejudiciais à saúde são também 
foco da prevenção primária. Os dados disponíveis sobre 
estilos de vida entre idosos brasileiros demonstram altas 
exposições de risco. Um inquérito realizado na região 
metropolitana de Belo Horizonte demonstrou que a 
prevalência do consumo episódico excessivo de álcool 
era 1,9 vez maior do que o observado entre idosos nor-
te-americanos (15% e 8%, respectivamente), e o consu-
mo diário de cinco ou mais porções de verduras, frutas 

ou legumes frescos era 7,4 vezes menor (4,3% versus 
32%)3. O câncer de mama é a principal causa de morte 
por neoplasias entre as idosas brasileiras4. As mortes por 
câncer de mama podem ser reduzidas quando o tumor 
é descoberto precocemente, sendo a mamografia o ins-
trumento mais efetivo para diagnóstico precoce desse 
tumor (prevenção secundária), recomendando-se sua re-
alização, a cada dois anos ou menos, em mulheres entre 
50 e 69 anos. Resultados de um estudo recente, base-
ado na PNAD (2003), demonstraram que a cobertura 
da mamografia ainda é baixa entre mulheres brasileiras, 
sobretudo entre as mais velhas, e que existem profundas 
desigualdades associadas à sua realização5. Com referên-
cia à prevenção terciária, as evidências também são pre-
ocupantes. Um estudo conduzido na cidade de Bambuí, 
no interior de Minas Gerais, demonstrou que entre hi-
pertensos tratados, menos da metade apresentava pres-
são arterial em níveis considerados adequados6.

A epidemiologia é central para as atividades da saúde 
pública. Ela é definida como o estudo da distribuição e 
dos determinantes das doenças ou condições relaciona-
das à saúde em populações, incorporando-se à sua de-
finição a aplicação de estudos para controlar problemas 
de saúde7.

No presente trabalho, serão demonstrados alguns 
exemplos de aplicações da epidemiologia para o estudo 
da saúde de idosos no Brasil. Para isso, serão apresen-
tados resultados do Projeto Bambuí, que é um estudo 
de coorte de idosos de longa duração (maiores detalhes 
sobre este projeto podem ser vistos em www.cpqrr.fio-
cruz/NESPE). De forma complementar, serão utilizados 
dados de hospitalizações no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Inicialmente, serão descritos os princi-
pais tipos de estudos epidemiológicos e sua importância 
para a inferência causal. A seguir, serão listadas e exem-
plificadas aplicações da epidemiologia, utilizando alguns 
desses tipos de estudo. 

TIpOS De eSTUDOS  epIDeMIOlóGICOS

Os estudos epidemiológicos podem ser classificados em 
observacionais e experimentais. Os últimos fogem ao 
escopo deste trabalho e não serão comentados. De ma-
neira geral, os estudos epidemiológicos observacionais 
podem ser classificados em descritivos e analíticos. Os 
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primeiros têm por objetivo determinar a distribuição 
de doenças ou condições relacionadas à saúde, segundo 
o tempo, o lugar e/ou as características dos indivíduos. 
Ou seja, responder à pergunta: quando, onde e quem 
adoece? Os estudos analíticos são delineados para exa-
minar a existência de associação entre uma exposição e 
uma doença ou condição relacionada à saúde. 

Os principais delineamentos de estudos analíticos são: 
(a) ecológico; (b) seccional (ou transversal); (c) caso-con-
trole (ou caso-referência); e (d) coorte (coorte prospectiva 
ou coorte retrospectiva), como pode ser visto na figura 1. 

Nos estudos ecológicos, compara-se a ocorrência de 
doenças ou condições relacionadas à saúde e a exposição 
de interesse entre agregados de indivíduos para verificar 
se existe associação entre elas. Nesse tipo de estudo, não 
existem informações sobre a doença e a exposição do 
indivíduo, mas do grupo populacional como um todo. 
Uma de suas vantagens é possibilitar o exame de associa-
ções na coletividade. Isso é particularmente importante 
quando se considera que a expressão coletiva de um fe-
nômeno pode diferir da soma das partes desse fenôme-
no. Por outro lado, embora uma associação ecológica 
possa refletir corretamente uma associação causal entre 
exposição e doença, a possibilidade do viés ecológico é 
sempre lembrada como uma limitação para esse tipo de 
estudo. O viés ecológico – ou falácia ecológica – é pos-
sível porque uma associação observada entre agregados 
não significa, obrigatoriamente, que a mesma associação 
ocorra entre indivíduos8. Os estudos ecológicos são mui-
to usados para comparações entre países ou regiões, para 
investigar associações entre desigualdades sociais e con-
dições de saúde e, mais recentemente, em investigações 
sobre saúde urbana. 

Nos estudos seccionais, a exposição e a condição de 
saúde são determinadas simultaneamente. Em geral, 
esse tipo de investigação começa com um estudo para 
determinar a prevalência de uma doença ou condição 
relacionada à saúde em uma determinada população 
(geralmente por meio de inquéritos de saúde). As ca-
racterísticas dos indivíduos classificados como doentes 
são comparadas às dos classificados como não-doentes. 
Nesse tipo de estudo não é possível saber se a exposição 
antecede ou é conseqüência da doença (Figura 2). Por-
tanto, esse delineamento é fraco para determinar asso-
ciações do tipo causa-efeito, mas é adequado para iden-
tificar pessoas e características passíveis de intervenção 
(grupos vulneráveis) e gerar hipóteses etiológicas. 

Nos estudos casos-controles, inicialmente seleciona-
se indivíduos com a doença (casos) e, para efeito de com-
paração, indivíduos sem a doença (controles). Depois, 
determina-se (mediante entrevista ou consulta a pron-
tuários, por exemplo) se existe associação entre a exposi-
ção e a doença. Os estudos casos-controles, ao contrário 
dos estudos de coorte, partem do efeito (doença) para a 
causa (exposição) (Figura 2). Nesse artifício, residem as 
forças e as fraquezas desse tipo de estudo epidemiológi-
co. Entre as vantagens, podem ser citadas: tempo mais 
curto para desenvolvimento do estudo, custo mais baixo 
da pesquisa, maior eficiência para o estudo de doenças 
raras, ausência de riscos para os participantes e possibi-
lidade de investigação simultânea de diversas hipóteses 
etiológicas. Por outro lado, os estudos casos-controles são 
sujeitos a dois principais tipos de vieses (erro sistemático 
no estudo): de seleção (casos e controles podem diferir 
sistematicamente em virtude de tendenciosidades na se-
leção de participantes) e de memória (casos e controles 
podem diferir sistematicamente em sua capacidade de 
lembrar a história da exposição). Essas limitações podem 
ser contornadas por meio de delineamento e condução 

COORTe

CASO-CONTROle

SeCCIONAl

eCOlóGICO

Inferência causal

figura 1. Principais tipos de estudos epidemiológicos 

observacionais analíticos

eXpOSIçÃO

Seccional

Caso-controle

Coorte

figura 2. Direção (temporalidade) dos estudos seccionais, caso-

controle e de coorte

DOeNçA
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cuidadosos de um estudo caso-controle9. Os estudos de 
casos-controles são muito usados em investigações etio-
lógicas e em investigações de efetividade. 

Nos estudos de coorte, primeiramente identifica-se 
a população de estudo e os participantes são classifi-
cados em expostos e não expostos a determinado fator 
de interesse. Depois, os indivíduos dos dois grupos são 
acompanhados para verificar a incidência da doença 
ou condição relacionada à saúde entre expostos e não-
expostos (Figura 2). Se a exposição estiver associada á 
doença, espera-se que a incidência entre expostos seja 
maior do que entre não-expostos, além da variação 
esperada em virtude do acaso. Nesse tipo de estudo, 
a mensuração da exposição antecede ao desenvolvi-
mento da doença, não sendo sujeita ao viés de me-
mória. Além disso, os que desenvolveram a doença e 
os que não desenvolveram não são selecionados, mas, 
sim, identificados entre membros da coorte expostos 
e não-expostos, não existindo viés de seleção de casos 
e controles. A principal limitação para o desenvolvi-
mento de um estudo de coorte, além de seu custo fi-
nanceiro, é a perda de participantes ao longo do tem-
po em virtude de recusas, mudanças de endereço ou 
emigração10. Perdas expressivas podem comprometer 
irremediavelmente a inferência dos resultados obtidos 
em um estudo de coorte, sobretudo se elas forem dife-
renciais entre expostos e não-expostos e/ou entre do-
entes e não-doentes. Entre os estudos observacionais, 
os estudos de coorte são os que produzem evidências 
mais fortes para inferência causal. Eles também são 
muito usados para determinar a história natural da 
doença e para investigações de efetividade, entre ou-
tras aplicações. 

Maiores detalhes sobre delineamento de estudos epi-
demiológicos para investigações em saúde do idoso po-
dem ser vistos em Lima-Costa & Barreto (2003)11. 

AplICAçõeS DA epIDeMIOlOGIA

As aplicações da epidemiologia podem se modificar à 
medida que surgem novos desafios para a saúde pública 
e à medida que novos instrumentos são incorporados à 
sua prática. De maneira geral, existe um razoável con-
senso de que entre as aplicações da epidemiologia estão 
incluídos: (a) vigilância epidemiológica; (b) análise da 

situação de saúde; (c) validade e confiabilidade de tes-
tes diagnósticos ou de outros instrumentos; (d) estudos 
para determinar a história natural das doenças; (e) estu-
dos etiológicos ou de causas das doenças; (f ) avaliação de 
ações e programas de saúde; (g) avaliação de novos tra-
tamentos. Os estudos epidemiológicos observacionais, 
via de regra, são adequados para todas essas aplicações, 
exceto a última, que em geral é realizada de forma mais 
eficaz por meio de estudos experimentais. 

VIGIlâNCIA epIDeMIOlóGICA

A vigilância é um aspecto central da prática epidemio-
lógica. O acompanhamento ou monitoramento dos 
padrões de ocorrência das doenças/condições relacio-
nadas à saúde em populações é chamado de vigilância 
epidemiológica. Uma definição mais refinada distingue 
os conceitos de vigilância e de monitoramento, caracte-
rizando-se a primeira como contínua e a última como 
intermitente ou episódica7.

O episódio da Clínica Genoveva, no Rio de Janeiro, 
que veio a público e alcançou notoriedade nacional, é 
um exemplo que aponta para a necessidade de vigilância 
da assistência hospitalar prestada ao idoso em institui-
ções de longa permanência. No episódio mencionado, 
a morte de um grande número de idosos hospitalizados, 
entre os meses de abril e junho de 1996, foi ampla-
mente denunciada pela imprensa e resultou na inter-
venção do Ministério da Saúde. Utilizando-se dados do 
Sistema de Internações Hospitalares (SIH-SUS), inves-
tigou-se a possibilidade de que a alta taxa de mortalida-
de observada em 1996 não fosse episódica. O período 
estudado foi de janeiro de 1993 a maio de 1996. Os 
resultados desse trabalho demonstraram que altas taxas 
de mortalidade já vinham ocorrendo desde 1993; e que 
a utilização adequada dos dados do SIH-SUS poderia 
ter antecipado as investigações dos órgãos competentes, 
evitando o excesso de mortalidade só identificado em 
meados de 199612.

Estudo semelhante, apoiado pelo Ministério da Saú-
de, foi então desenvolvido em 17 hospitais com inter-
nações de longa permanência situados em capitais bra-
sileiras, considerando-se o período compreendido entre 
1999 e 200213. Alguns resultados desse estudo serão 
apresentados a seguir, considerando-se três hospitais: 
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aquele que apresentava taxas de mortalidade mais bai-
xas (definido como hospital de referência para o estu-
do) e dois hospitais que apresentaram as taxas mais altas 
durante o período estudado. Como pode ser observado 
na tabela 1, o hospital de referência apresentou taxas de 
mortalidade que variaram entre 11 e 21 por 1.000 pa-
cientes/mês em todos os anos considerados. Ao passo 
que os hospitais 1 e 2 apresentaram taxas que variaram 
entre 103 e 212 por 1.000 e 197 e 250 por 1.000, res-
pectivamente. Essas diferenças poderiam ser reais ou ex-
plicadas por diferenciais de sexo, idade e condições de 
saúde. Por exemplo, se os pacientes dos hospitais 1 e 2 
fossem mais velhos e/ou apresentassem piores condições 
de saúde que os do hospital de referência, isso poderia 
explicar as maiores taxas de mortalidade observadas. Por 
isso, estimou-se o risco relativo (razão entre taxas de 
mortalidades) ajustado por sexo, faixa etária e diagnósti-
co principal da internação. Os resultados demonstraram 
que, mesmo após esses ajustamentos, os riscos relativos 
de mortalidade entre idosos internados no hospital 1 e 
no hospital 2 foram significativamente mais altos do que 
os observados no hospital de referência, sendo que no 
hospital 2, os riscos foram crescentes no período con-
siderado. Esse trabalho foi importante para demonstrar 
que os diferenciais de risco, entre os hospitais investiga-
dos, podem servir como sinal de alerta e ponto de parti-

da para investigações mais profundas sobre a qualidade 
da assistência oferecida aos idosos nos estabelecimentos 
com maiores e persistentes taxas de mortalidade13. 

ANálISe DA SITUAçÃO De SAúDe

A questão mais básica que pode ser feita a respeito de 
uma doença ou condição relacionada à saúde é com que 
freqüência ela ocorre. Para responder essa pergunta, é 
necessário saber o número de casos da doença/condi-
ção e o número de pessoas sob risco de desenvolvê-la.  
A análise da situação de saúde da população é um instru-
mento valioso para o planejamento das ações em saúde. 
Ela pode ser feita com base em dados secundários (por 
exemplo, dados fornecidos pelo sistema de informações 
sobre mortalidade, pelo sistema de internações hospita-
lizações ou pela vigilância epidemiológica) e/ou em in-
formações obtidas por meio de inquéritos de saúde.  

Resultados do inquérito da linha de base da coorte 
de idosos de Bambuí exemplificam a última situação. Os 
participantes do estudo foram identificados por meio de 
um censo completo realizado na cidade pela equipe de 
investigadores do projeto. Todos os 1.742 residentes 
com 60 anos ou mais de idade em 1o de janeiro e 1997 
foram convidados para participar do estudo; 92% par-

Tabela 1. Taxa de mortalidade e risco relativo da mortalidade entre idosos internados sob cuidados prolongados em três hospitais 
(Sistema Único de Saúde, Brasil, de janeiro de 1999 a dezembro de 2002)

1 Referência
2 Por 1.000 pacientes/mês
3 Risco relativo (intervalo de confiança) ajustado por sexo, faixa etária e diagnostico principal 

Fonte: Guerra et al.13 (2004)

HOSpITAl 1999 2000 2001 2002

TAxA DE MORTALIDADE2

Santa Casa de Misericórdia (São Paulo) 20,7 18,4 11,4 21,4

Hospital 1 (Rio de Janeiro) 211,8 129,6 103,3 120,6

Hospital 2 (Belo Horizonte) 107,3 127,8 194,3 246,9

RR (IC 95%)3

Santa Casa de Misericórdia (São Paulo)1 1,0 1,0 1,0 1,0

Hospital 1 (Rio de Janeiro) 9,8 (6,9-14,1) 7,1 (4,8-10,4) 9,4 (5,9-15,2) 4,7 (3,1-7,0)

Hospital 2 (Belo Horizonte) 4,9 (3,3-7,1) 7,6 (5,3-11,0) 18,0 (12,2-26,7) 11,9 (8,8-16,2)
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ticiparam da entrevistada para fatores de risco e outros 
aspectos relevantes, e 87% submeteram-se a exames clí-
nicos e laboratoriais. Os participantes do trabalho eram 
semelhantes ao conjunto de residentes na faixa etária em 
relação a todas as características consideradas. Desta for-
ma, garantiu-se a validade interna do estudo14. 

Na tabela 2 estão apresentadas as prevalências de al-
gumas doenças ou condições crônicas entre idosos parti-
cipantes do inquérito da linha de base da coorte de Bam-
buí. Os resultados surpreenderam. Em primeiro lugar, 
porque as prevalências observadas foram semelhantes ou 
superiores às observadas entre idosos residentes em paí-
ses desenvolvidos. Esse resultado contradiz antigas cren-
ças de que as doenças crônicas não transmissíveis e seus 
determinantes, assim como a saúde mental, deveriam ser 
foco de preocupações em grandes centros urbanos, mas 
não no interior do país, onde as prioridades seriam as 
doenças infecciosas e a mortalidade infantil. Em segun-
do lugar, porque a prevalência da infecção pelo Trypano-
soma cruzi foi muito alta. A transmissão dessa infecção 
havia sido interrompida na área há cerca de 20 anos, 
mas os resultados do inquérito demonstraram que – em 
virtude um efeito de coorte – a prevalência da infecção 
continuava alta nas faixas etárias mais velhas15. Os resul-
tados do inquérito de saúde da linha de base da coorte 
de Bambuí demonstraram uma carga dupla de doenças 
não transmissíveis e transmissíveis. O desafio agora é en-
tender os efeitos conjuntos dessas doenças sobre even-
tos adversos em saúde dos idosos. Essa é uma pergunta 
importante, porque a doença de Chagas (cujo agente é 
Trypanosoma cruzi) deverá tornar-se nas próximas déca-
das uma doença de indivíduos mais velhos, como con-
seqüência da interrupção da transmissão da infecção em 
diversas áreas endêmicas da América Latina15,16. 

Validade e confiabilidade de testes 
diagnósticos ou outros instrumentos
A validade pode ser definida como o grau de acerto de 
um instrumento para realizar o diagnóstico de uma do-
ença ou para aferir uma condição relacionada à saúde7. 
A validade tem quatro componentes: sensibilidade, es-
pecificidade e valores preditivos positivo e negativo (os 
dois últimos não serão considerados neste trabalho). A 
sensibilidade é a proporção dos doentes que apresentam 
um exame positivo. A especificidade é a proporção de 
não-doentes que apresentem um exame negativo. 

A hipertensão arterial é o principal fator de risco 
modificável para doenças do aparelho circulatório, e seu 
tratamento adequado reduz a mortalidade e a morbi-
dade cardiovascular. Desta forma, o conhecimento da 
distribuição da hipertensão arterial na população e a 
identificação de grupos vulneráveis são de grande inte-
resse em saúde pública. A determinação da hipertensão 
na população é uma tarefa complexa, que exige a aferi-
ção da pressão arterial e informações sobre o uso atual de 
medicamentos. Isso tem encorajado a busca por indica-
dores simples, que possam ser usados em estudos de base 
populacional. O indicador mais simples da hipertensão 
arterial é a morbidade auto-referida (definida pela per-
gunta “Algum médico já disse que você tem pressão 
alta?” ou pergunta equivalente), que tem sido usada em 
diversos inquéritos de saúde, entre eles a Pesquisa Nacio-
nal por Amostras de Domicílio (PNAD 2003), no Bra-
sil, e o National Health and Nutrition Examination Sur-
vey (NHANES), nos Estados Unidos. Diversos esforços 
têm sido feitos para validar a morbidade auto-referida 
para hipertensão arterial, assim como para conhecer seus 
determinantes17. De maneira geral, questiona-se a ade-
quação de seu uso entre idosos porque, em virtude de 
problemas de memória, a validade da morbidade auto-
referida seria menor nas faixas etárias mais velhas.

Tabela 2. Prevalência de doenças e condições relacionadas à saúde 
na linha de base de uma coorte de base populacional de idosos 
(Projeto Bambuí) 

Fontes: aBarreto et al. (2001); bMatta-Machado et al (2006); c,dLima-Costa  

et al. (2001a, b); eRocha et al. (2002); fCosta et al (2007); gPassos et al. (2005); 
hVorcaro et al. (2004); iBarbosa et al. (2006)

DOeNçA OU CONDIçÃO 
RelACIONADA

pReVAlêNCIA 
(%)

Hipertensão arterial 61,5%a

Sintomas crônicos dos joelhos e  
das mãos

44,2%b

Colesterol > 240 mg/dL 40,6%c

Infecção pelo Trypanosoma cruzi 37,7%d

Insônia 36,7%e

Depressão 19,0%f

Diabetes melito 14,5%g

Fobia social 8,0%h

Doença de Parkinson 3,3%i
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Dessa forma, a validade da hipertensão auto-referida 
foi investigada em uma amostra de adultos bambuienses, 
considerando-se como padrão-ouro a hipertensão defini-
da por critérios biomédicos. Como pode ser observada na 
tabela 3, a sensibilidade (72%) e a especificidade (86%) 
globais observadas nesse estudo foram muito semelhantes 
às observadas na população adulta norte-americana, uti-
lizando-se dados do NHANES (71% e 90%, respectiva-
mente). Com relação à idade, observou-se aumento gra-
dual da sensibilidade que alcançou o pico na faixa etária 
de 60 anos ou mais (81%). A explicação para esse achado 
é que a validade da hipertensão auto-referida está forte-
mente associada ao uso de serviços de saúde. Como os 
idosos utilizam mais esses serviços, a sensibilidade é mais 
alta, contrariando expectativas anteriores17. 

Ainda com relação à validade, outro estudo foi condu-
zido entre idosos bambuienses para comparar a sensibili-
dade e a especificidade da Escala de Depressão Geriátrica 
(GDS-30) e do General Health Questionnaire (GHQ-12) 
para rastreamento de sintomas depressivos, considerando-
se como padrão-ouro o Schedule of Clinical Assessement 
in Neuropsychiatry (SCAN). A primeira foi desenvolvida 
para ser utilizada em pessoas mais velhas, ao passo que 
a última é mais utilizada em populações mais jovens. 
Como o GHQ-12 é o instrumento de rastreamento de 
transtornos mentais comuns mais usados na atualidade, 
a comparação deste com o GDS-30 era relevante. Os re-
sultados demonstraram que a validade das duas escalas era 
semelhante entre idosos. Para o GDS-30, a sensibilidade 
e a especificidade foram iguais a 73% e 65%, respectiva-
mente. Para o GHQ-12, a sensibilidade variou entre 66% 

e 75% e a especificidade entre 57% e 66%, dependendo 
do método de pontuação utilizado18. 

Outra aplicação da epidemiologia é a determinação da 
confiabilidade ou reprodutibilidade de testes diagnósticos 
ou de outros instrumentos. A confiabilidade é definida 
como o grau de estabilidade observado quando uma me-
dida é repetida sob idênticas condições7. O teste do relógio 
foi desenvolvido para rastreamento de déficit cognitivo. De 
maneira geral, esse instrumento apresenta boa confiabili-
dade em países desenvolvidos, mas seu desempenho entre 
idosos residentes na comunidade em países em desenvolvi-
mento ainda não havia sido determinada. A confiabilidade 
entre observadores do teste do relógio foi examinada entre 
participantes da coorte de Bambui, demonstrando forte 
concordância, além daquela esperada devida ao acaso (Ín-
dice de Kappa = 0,99 para medidas repetidas pelo mesmo 
observador e 0,94 para medidas entre observadores)20.

História natural das doenças
A história natural é definida como o curso de uma doen-
ça ou condição desde seu início até a resolução7, sendo 
a ocorrência do óbito o estágio final indesejável desta. 
Existem duas maneiras de se mensurar a mortalidade 
nesse tipo de investigação: primeiro, por meio da letali-
dade ou da taxa de mortalidade; segundo, por meio do 
tempo de sobrevivência após o diagnóstico. 

No presente trabalho, foram utilizados dados da 
mortalidade em cinco anos entre os membros da co-
orte de Bambuí para responder às seguintes perguntas:  
(a) Qual é a taxa de mortalidade entre idosos com dife-
rentes níveis de pressão arterial?; (b) Qual seu tempo de 

Tabela 3. Sensibilidade e especificidade da hipertensão arterial auto-referida, em relação à hipertensão definida por 
critérios biomédicosa em uma amostra probabilística de adultos residentes na comunidade, segundo a faixa etária 
(Projeto Bambuí)

a Média da segunda e terceira medidas da pressão arterial > 140 ou > 90 mmHg ou tratamento atual 

Fonte: Lima-Costa et al.3 (2004)

fAIXA eTáRIA (ANOS) SeNSIBIlIDADe (IC 95%) eSpeCIfICIDADe (IC 95%)

18-39 43,8 (39,3-48,2) 91,4 (88,9-93,9)

40-59 73,3 (68,6-78,1) 78,9 (74,5-83,3)

> 60 80,9 (74,6-87,2) 77,8 (71,2-84,4)

Total 72,1 (69,3-75,0) 86,4 (84,3-88,6)

Geriatria & Gerontologia. 2007; 1(1): 34-44
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sobrevivência? Entre os 1.606 participantes da linha de 
base, 19% faleceram no período, e somente 5% foram 
perdidos para acompanhamento. A taxa de mortalidade 
e o tempo de sobrevivência dessa população foram esti-
mados, considerando-se a média de duas entre três me-
didas da pressão arterial na linha de base. Como pode ser 
observado na tabela 4, a taxa de mortalidade entre aque-
les com pressão arterial igual ou superior a 160 mmHg  
e/ou 100 mmHg foi 1,6 vez mais alta (50 por 1.000 pes-
soas/ano) que o observado entre aqueles que apresenta-
vam pressão arterial mais baixa (30 por 1.000). Ao longo 
do tempo, a probabilidade de sobrevivência diminuiu 
progressivamente em todos os grupos, mas a velocidade 
dessa diminuição foi visivelmente maior entre aqueles 
com nível mais alto da pressão arterial (Figura 3).

estudos de causas de doenças
Um objetivo central da pesquisa epidemiológica é o es-
tudo das causas das doenças21. O critério mais impor-
tante para inferência causal é a temporalidade, ou seja, a 
evidência de que a causa precede o efeito. Por essa razão, 
os estudos de coorte são aqueles, entre os estudos epide-
miológicos observacionais, que produzem as evidências 
mais fortes para inferência causal.

Entre os participantes da linha de base da coorte de 
Bambuí, 575 eram normotensos. Três anos depois eles 
foram novamente examinados, observando-se que a in-
cidência (casos novos) da hipertensão era igual a 37,5%.  
O risco relativo para hipertensão arterial foi estimado, 
segundo o hábito de fumar no início do estudo, com-
parando-se fumantes atuais e ex-fumantes com aqueles 
que jamais haviam fumado. Os riscos relativos foram 
ajustados por idade, sexo, colesterol LDL, colesterol 
HDL, triglicérides, glicose, pressão sistólica inicial, con-
sumo semanal de álcool e índice de massa corporal. Os 
resultados estão apresentados na figura 4. Como pode 
ser observado, o risco de desenvolver hipertensão em 
três anos foi 53% mais alto entre fumantes, mesmo após 
ajustamentos por outros fatores relevantes. Esse resul-
tado indica que o hábito de fumar é um fator de risco 
independente para a hipertensão arterial entre os idosos 
participantes da coorte de Bambuí.

Avaliação de ações e programas de saúde
As doenças cerebrovasculares (DCV) representam a pri-
meira causa de mortalidade entre idosos e idosas brasi-
leiros, refletindo – entre outros – falta de controle ade-
quado da hipertensão arterial4.

Tabela 4. Taxa de mortalidade entre idosos participantes de uma coorte de base populacional, segundo a média da pressão arterial na 
linha de base (Projeto Bambuí)

Fonte: Projeto Bambuí (dados não publicados)

MéDIA DA pReSSÃO 
ARTeRIAl (MMHG) óBITOS (N) peSSOAS/ANO (N) TAXA De MORTAlIDADe

(pOR 1.000 peSSOAS/ANO)

< 140 e < 90 145 4.804 30,2

140-159 e/ou 90-99 61 2.008 30,4

> 160 e/ou > 100 59 1.169 50,5

A epidemiologia e suas aplicações

figura 3. Tempo de sobrevivência entre idosos segundo a 

pressão arterial inicial (A: <140 e < 90 mmHg; B: 149-159 e/ou 90-

99 mmHg; C: > 160 e/ou > 100 mmHg) (Projeto Bambuí)

Tempo (anos)
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Na linha de base da coorte de Bambuí, 919 idosos 
apresentavam hipertensão arterial, 704 sabiam ser hiper-
tensos e 578 estavam sendo tratados. Entre os tratados, 
somente 224 (39%) apresentavam pressão arterial em 
níveis considerados adequados22. Um estudo foi feito 
para identificar as características daqueles que, apesar de 
tratados, apresentavam controle inadequado da pressão 
arterial. Os resultados demonstraram que os fatores as-
sociados ao controle inadequado da pressão arterial eram 
sexo masculino e menor escolaridade (Tabela 5). Esse 
achado é esperado uma vez que os homens tendem a 
cuidar menos da saúde e procurar menos por assistência 
médica. A escolaridade é também um fator determinan-
te das condições de saúde e do uso de serviços de saúde. 
Os resultados deste trabalho foram importantes para a 
identificação de grupos vulneráveis, mas eles explicam 
somente uma parte da associação encontrada. 

Um estudo qualitativo desenvolvido nessa po-
pulação foi decisivo para melhor compreensão do 
problema. Nesse estudo verificou-se que, diante de 
dificuldades financeiras para a aquisição dos medi-
camentos, uma das estratégias utilizadas pelos ido-
sos bambuienses era a redução da dose prescrita. O 

Nunca fumou

figura 4. Risco relativo ajustado (RR) para o desenvolvimento de 

hipertensão arterial em três anos entre idosos participantes de 

uma coorte de base populacional, segundo o hábito de fumar na 

linha de base (Projeto Bambuí)

Ex-fumante Fumante atual

1,0
(Referência)

1,20 (0,85-1,71)

1,53 (1,13-2,07)

0

0,5

1

1,5

2

Fonte: Projeto Bambuí (dados não publicados)

relato de um informante-chave exemplifica a ques-
tão: “Ela (uma senhora idosa) deveria tomar três 
comprimidos ao dia, mas ela toma só dois. Quan-
do o dinheiro está curto, quando ela está quebrada, 
ela toma apenas um. Então sua pressão aumenta e 

Tabela 5. Associação entre características sociodemográficas e controle inadequado da hipertensão arterial entre idosos participantes da linha de 
base de uma coorte de base populacional (Projeto Bambuí) 

aMédia de duas entre três medidas da pressão sistólica > 140 mmHg e/ou da pressão diastólica > 90 mmHg
bRP (IC 95%): Razão de prevalência (intervalo de confiança) ajustado pelo método de regressão de Poisson robusta por todas as variáveis listadas na tabela

CARACTeRíSTICAS CONTROle INADeQUADOa Rp (IC 95%)b

SIM NÃO

SeXO

Feminino 57,8 42,2 1,00

Masculino 70,2 19,4 1,29 (1,20-1,39)

fAIXA eTáRIA (ANOS)

60-69 58,3 41,7 1,00

70-79 63,9 36,1 1,04 (0,96-1,14)

> 80 67,2 32,8 1,10 (0,97-1,24)

ANOS De eSCOlARIDADe

0-3 64,2 35,8 1,00

> 4 55,2 44,8 0,94 (0,89-0,99)

Geriatria & Gerontologia. 2007; 1(1): 34-44
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o coração dispara” (informante-chave em Bambuí).  
A descontinuidade do tratamento também ocorria em 
virtude de reinterpretação da informação recebida. 
Outro relato é exemplar dessa situação: “O médico 
mandou tomar um de manhã e um de noite. Agora eu 
só estou tomando um de noite porque não estou sen-
tindo nada. Não preciso tomar de manhã e de noite 
porque não sinto nada e não vou ficar tomando esta 
remediada não” (informante-chave em Bambuí)23. Os 
resultados desses estudos demonstraram que o contro-
le adequado da pressão arterial na população estudada 
depende pelo menos de três fatores: detecção de casos 
(uma parcela expressiva dos idosos não sabia ser hiper-
tenso), acesso aos medicamentos (dificuldades finan-
ceiras levavam a redução da dose prescrita) e educação 
para saúde (em virtude de reinterpretação da informa-
ção recebida). 

CONClUSÃO

A epidemiologia pertence ao campo da saúde pública. 
Ela possui um arsenal metodológico que se atualiza com 
grande vitalidade, fazendo com que – equivocadamente 
– algumas vezes ela seja entendida como metodologia 
científica. A ciência epidemiológica possui escopo pró-
prio, tendo por objetivo final o controle de problemas 
de saúde e tendo por objeto o estudo de populações e 
não o estudo de indivíduos. No presente trabalho, foram 
demonstrados alguns exemplos de aplicações da epide-
miologia que são úteis para examinar as condições de 
saúde dos idosos, assim como para melhor compreensão 
de seus determinantes. É necessário que mais epidemio-
logistas se dediquem ao tema e que a epidemiologia seja 
mais utilizada nas pesquisas sobre a saúde dos idosos 
neste e em outros países em desenvolvimento. 
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RESUMO

O texto demonstra a estrutura do artigo científico original e contém instruções de como prepará-lo. É realçado que o autor 

de um artigo deve ter a preocupação, não simplesmente de redigi-lo, mas de tê-lo aceito para publicação. Isso vai além de 

questões de redação. Envolve também a obediência a regras determinadas pelo editor do periódico e outras que aumen-

tam o mérito científico. Essas regras constam das instruções para os autores e de outros documentos citados no texto.

Palavras-chave: redação, editoração, revisão por pares.

ABSTRACT 

The text shows the structure of the original scientific article and contains instructions for its preparing. It is high-

lighted that the author of an article must be concerned, not simply about writing it, but to have it accepted for 

publication. This goes beyond writing questions. It also involves following the rules determined by the editor of 

the publication and others that increase the scientific merit. These rules are within the instructions for the authors 

and other documents mentioned in the text.

Keywords: writing, publishing, peer review, research.

elABORAçÃO De ARTIGOS CIeNTífICOS

Artigos científicos originais são o esteio da ciência. Eles 
contêm o relato, em primeira mão, dos resultados de 
pesquisa original. Por sua importância, têm sido con-
siderados os tijolos para a sustentação do edifício cha-
mado Ciência.

O texto de um artigo científico original é geralmen-
te dividido em seções com os seguintes títulos: Intro-
dução, Método (Métodos ou Material e Métodos), Re-
sultados e Discussão (IMRD). Outros tipos de artigo, 
como relato de casos, artigo de revisão e editorial, pro-

vavelmente, necessitarão de outros formatos. Eles não 
serão aqui abordados.

O material utilizado para a presente exposição está 
fundamentado, principalmente, em duas publicações1,2. 
Uma delas1, preparada e periodicamente atualizada pelo 
International Committee of Medical Journal Editors (ou 
Grupo de Vancouver), em seus Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, é co-
nhecida como “requerimentos uniformes” ou “normas 
de Vancouver”. Tem servido de guia aos editores de pe-
riódicos da área da saúde de todo o mundo para organi-
zarem suas instruções para autores.
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A SUBMISSÃO DO ARTIGO pARA pUBlICAçÃO

Em termos ideais, um artigo aceito para publicação tem 
de ter mérito científico, ser original – ou seja, não haver 
sido publicado – e ser bem escrito. Para tal, é necessário 
seguir padrões de redação e de apresentação. No entanto, 
muitos artigos originais enviados para publicação neces-
sitam de retoques para adaptá-los à editoração adotada2. 
A submissão de material em desacordo com as normas 
retarda seu processamento, na secretaria da revista, não 
raramente sendo motivo de recusa do artigo para publi-
cação. Tal compreensão é fundamental para que os peri-
ódicos apareçam no devido tempo e, assim, beneficiem 
a comunidade para a qual estão endereçados. As revistas 
são avaliadas por vários critérios, entre eles, a periodici-
dade3. Seus diversos fascículos devem aparecer pontual-
mente de acordo com as datas pré-estabelecidas. Os au-
tores auxiliam a secretaria da revista a respeitar o critério 
periodicidade se mandarem seus artigos, bem escritos, 
em conformidade com as instruções para os autores.

O estilo de redação científica padronizado, que será es-
miuçado nos próximos parágrafos, permite exame sistemá-
tico do texto e, após certa experiência em avaliação crítica, 
rápida assimilação de seu conteúdo. Os estilos pessoais que 
apresentam desvios redacionais do modelo adotado, fre-
qüentemente, resultam em dificuldades de compreensão. 
Quem escreve, presume-se, entende o que está escrito. Mas 
ninguém escreve artigo científico para si mesmo. O autor 
deve ter em conta o público a que o texto é destinado. Se 
o objetivo consiste em divulgar conhecimentos, torna-se 
relevante que seja transmitido por formas padronizadas 
de redação. Tais formas existem, aperfeiçoadas através do 
tempo, e foram apreendidas e amplamente divulgadas pelos 
editores de obras científicas1.

O presente texto enfoca a forma uniformizada de 
apresentação de artigos científicos originais. Descreve-
se, primeiramente, síntese de que o editor espera encon-
trar em um artigo submetido para publicação4. Depois, 
são mostrados detalhes desse conteúdo. 

VISÃO SINópTICA DO ARTIGO 
CIeNTífICO ORIGINAl

O título de um artigo deve ser explicativo. Por sua enorme 
divulgação na Internet, o resumo necessita ser completo, 

informativo. O corpo do artigo, identificado pelas iniciais 
IMRD, trará as informações essenciais para o leitor en-
tender a investigação e sua interpretação. As referências 
bibliográficas conterão as principais obras em que o autor 
se baseou para realizar sua investigação e seu relato. 

Aconselha-se a, composto o texto, consultar profis-
sional de letras para correções da parte gramatical. É 
de grande auxílio que os autores, em caso de dúvidas, 
procurem o parecer de um bom especialista na área do 
trabalho realizado e, se a colaboração for substancial, 
recomenda-se que este seja citado na parte de agrade-
cimentos. É conveniente que as pessoas concordem em 
terem seus nomes citados nos agradecimentos. 

Antes de submeter o artigo para publicação, sugere-
se a releitura das instruções aos autores e a inspeção de 
número recente da revista. Seguindo estritamente o que 
lhe é pedido nas instruções, mesmo que não entenda as 
razões da solicitação, o autor estará colaborando com o 
pessoal da secretaria. Por exemplo, não dispor as ilustra-
ções no meio do texto. Isso será feito por um especialista, 
o diagramador, durante a composição final do artigo na 
revista. Não ultrapassar o número máximo de palavras. 
Logo, verificar esse pormenor acessando “contar pala-
vras” no menu “ferramentas” do processador de palavras 
“word”. Não usar abreviações, pois tendem a dificultar 
a leitura, exceto as de uso comum. Mas, se tiver de uti-
lizá-las, o critério é a parcimônia. As “instruções para os 
autores” do periódico e as orientações da Comissão In-
ternacional de Editores de Revistas Médicas1 esclarecem 
muitos desses pontos.

BASeS HISTóRICAS DA eSTRUTURA 
ATUAl DO ARTIGO CIeNTífICO ORIGINAl

A comunicação por meio do periódico científico tem 
pouco mais de trezentos anos, contados a partir do apa-
recimento, em 1665, do Journal des Savants, em Paris, 
que hoje não mais circula, e do Philosophical Transac-
tions, em Londres, ainda em circulação2. Esses dois peri-
ódicos pioneiros surgiram, entre outros motivos, porque 
a revolução científica do século XVII passou a exigir me-
lhor comunicação com clientela crescente, interessada 
em novas realizações. Os periódicos científicos vieram 
preencher uma lacuna e sistematizar comunicação mais 
ágil entre os cientistas e as pessoas eruditas. 
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O progresso científico fez as pesquisas se tornarem 
mais complexas. Seus relatos também aumentaram de 
complexidade, pela necessidade de informar detalhes 
sobre o que foi feito, notadamente, como o problema ti-
nha sido investigado. Em caso de estudos experimentais, 
os pesquisadores passaram a esmerar-se, especialmente 
a partir da segunda metade do século XIX, na descrição 
do método empregado. O fito era o de possibilitar aos 
interessados melhor avaliação das investigações que fa-
ziam, mesmo a repetição de seus procedimentos, e sua 
conseqüente aceitação ou refutação.

A preocupação em revelar detalhes e fundamentar 
as conclusões da investigação em sólida argumenta-
ção resultou também na progressiva estruturação dos 
artigos, chegando à forma atual de apresentação dos 
assuntos. Esse movimento de padronização intensi-
ficou-se com os enormes avanços da informática, da 
comunicação e da publicação2. 

A estrutura IMRD, pouco utilizada na primeira me-
tade do século XX, tornou-se progressivamente empre-
gada e a única adotada nos artigos originais dos princi-
pais periódicos científicos de clínica médica a partir da 
década de 19705.

eSTRUTURA ATUAl DO ARTIGO CIeNTífICO

A estrutura do artigo científico, como a encontrada 
em nossos dias, torna mais fácil para o autor a pre-
paração do texto, para o revisor, o julgamento de seu 
conteúdo e a oportunidade de sua publicação e, para o 
leitor, entendê-lo com mais facilidade2. Muitos cien-
tistas lêem os artigos de maneira particular. Raramen-
te eles o fazem do começo ao fim. O mais comum 
consiste em inspecionarem o texto, procurando aqui 
e ali tópicos que lhes interessam, fazendo-o o mais 
rapidamente possível, em virtude da enorme quanti-
dade de outros textos a serem também lidos. Artigo 
estruturado, composto por subdivisões padronizadas, 
facilita sobremaneira a leitura. A assim chamada es-
trutura IMRD, segundo a Comissão Internacional de 
Editores de Revistas Médicas, “não é simplesmente 
um formato de publicação arbitrário, mas, sim, uma 
reflexão direta do processo de descoberta científica”1. 
Não se trata, enfatize-se, somente de questão de for-
ma. Refere-se fundamentalmente à lógica científica e à 

necessidade do autor de bem apresentar seu material e 
seus argumentos, com o objetivo de convencer o leitor 
da adequação de suas conclusões.

Toda comunicação segue um caminho coerente de 
apresentação de temas, do início ao fim. O corpo do 
artigo científico original não é exceção. Ele começa por 
informar sobre o que trata o estudo (a introdução), pros-
segue em detalhes de como o estudo foi feito (o método) 
e o que foi encontrado (os resultados), e termina com o 
significado dos achados (a discussão)2. 

Cada parte do artigo deve fornecer subsídios para 
o leitor bem entender o que foi feito e convencê-lo da 
adequação e da credibilidade da conclusão a que che-
garam seus autores.

introdução
A introdução do artigo mostra porque a pesquisa é im-
portante. Deve ser concisa, conter a justificativa do as-
sunto, a ligação com a literatura científica e o objetivo 
do trabalho2. O grupo de Vancouver assim sugeriu a re-
dação dessa parte do artigo1:

Forneça um contexto ou base para o estudo (isto 

é, a natureza do problema e sua significância). 

Declare o propósito específico ou o objetivo da 

pesquisa ou a hipótese testada no estudo ou ob-

servação; o objetivo da pesquisa normalmente tem 

um foco mais preciso quando é formulado como 

uma pergunta. Tanto os objetivos principais quan-

to os secundários devem estar claros, e quaisquer 

análises em um subgrupo pré-especificado devem 

ser descritas. Use somente referências estritamente 

pertinentes e não inclua dados ou conclusões do 

trabalho que está sendo relatado.

Método
O relato do método empregado precisa conter dados 
suficientemente claros para o leitor saber como o es-
tudo foi feito e, se assim o desejar, repetir ele mesmo 
os procedimentos. Os tópicos usualmente abordados 
são o tipo de delineamento empregado, o contexto 
(tipo de serviço, de comunidade) ou o local e a época 
de realização, a amostra de participantes, as interven-
ções, os critérios de coleta de dados, especialmente 
das variáveis principais, e os aspectos estatísticos e 
éticos pertinentes2.
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As sugestões do grupo de Vancouver são as seguintes1:

A seção de Métodos deve incluir apenas informações 

que estavam disponíveis no momento em que o pla-

no ou o protocolo para o estudo foi escrito; todas as 

informações obtidas durante a realização do estudo 

pertencem à seção de Resultados. 

Seleção e Descrição dos Participantes 

Descreva claramente a seleção dos sujeitos da observa-

ção ou experimentação (pacientes ou animais de labo-

ratório, incluindo controles), incluindo os critérios de 

elegibilidade e exclusão e uma descrição da população 

de origem. Como a relevância de variáveis como idade 

e sexo para o objeto da pesquisa nem sempre é clara, 

os autores devem justificar tais variáveis quando elas são 

incluídas em um relatório; por exemplo, os autores de-

vem explicar por que apenas sujeitos de certas idades fo-

ram incluídos, ou por que as mulheres foram excluídas.  

A diretriz principal é a clareza sobre como e por que certo  

estudo foi feito de determinada forma. Quando os au-

tores usam variáveis como raça e etnia, eles devem defi-

nir como medem as variáveis e justificar sua relevância. 

Informações técnicas 

Identifique os métodos, o material (incluir o nome 

e o endereço do fabricante entre parênteses) e os 

procedimentos de forma suficientemente detalhada 

para permitir que outros reproduzam os resultados. 

Use referências de métodos estabelecidos, inclusive 

de métodos estatísticos (veja a seguir); forneça refe-

rências e breves descrições de métodos que já tenham 

sido publicados, mas que são pouco conhecidos; 

descreva métodos novos ou substancialmente mo-

dificados, justifique seu uso e avalie suas limitações. 

Identifique precisamente todas as drogas e produtos 

químicos utilizados, incluindo nome(s) genérico(s), 

dose(s) e forma de administração. 

Estatística 

Descreva os métodos estatísticos em detalhe suficiente 

para que um leitor informado, com acesso aos dados 

originais, possa confirmar os resultados relatados. Sem-

pre que possível, quantifique os achados e apresente-os 

com indicadores apropriados de erro de medição ou 

incerteza (tais como intervalos de confiança). Evite 

apoiar-se somente em testes estatísticos de hipóteses, 

tais como o uso de valores de p, que não refletem in-

formações quantitativas importantes. As referências 

relacionadas ao delineamento do estudo e aos métodos 

estatísticos devem ser de trabalhos clássicos sempre que 

possível (com indicação do número das páginas). Defi-

na os termos estatísticos, as abreviaturas e a maioria dos 

símbolos. Especifique o software empregado.

Em geral, os artigos científicos originais requerem 
avaliação estatística para fundamentar as conclusões2. Em 
termos de ética, os editores solicitam que seja indicado 
como os autores lidaram com os aspectos éticos da inves-
tigação e, mais especificamente, se a pesquisa atendeu aos 
procedimentos previstos na Resolução 196/96 do Conse-
lho Nacional de Saúde6. A aprovação de uma Comissão 
de Ética em Pesquisas, que o autor deve mencionar em 
seu texto, indica que a investigação está em acordo com as 
normas vigentes de ética em pesquisa em seres humanos.

resultados
Os resultados devem conter os principais achados, em 
ordem coerente e, quando indicado, acompanhados 
das respectivas margens de erros ou de outras formas de 
avaliação estatística2. Limitar-se, na maioria dos casos, 
a apresentação daqueles resultados que dão resposta ou 
respaldo aos objetivos da introdução. 

Com respeito a essa parte do artigo, assim se pronun-
ciou o grupo de Vancouver1:

Apresente seus resultados em seqüência lógica no texto, 

nas tabelas e nas ilustrações, mencionando primeiro os 

achados principais ou mais importantes. Não repita no 

texto todas as informações das tabelas ou ilustrações; 

enfatize ou resuma apenas observações importantes. 

Materiais adicionais ou suplementares e detalhes téc-

nicos podem ser colocados em um apêndice, onde es-

tarão acessíveis mas não irão interromper o fluxo do 

texto; como alternativa, essas informações podem ser 

publicadas apenas na versão eletrônica da revista. 

Quando os dados são resumidos na seção Resultados, 

informe os achados numéricos não apenas em valores 

derivados (por exemplo, percentuais), mas também em 

valores absolutos a partir dos quais os derivados foram 

calculados, e especifique os métodos estatísticos usados 

para analisá-los. Use apenas as tabelas e as figuras necessá-

rias para explicar o argumento do trabalho e para avaliar 

seu embasamento. Use gráficos como alternativa às tabe-

las com muitos dados; não apresente os mesmos dados 
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nos gráficos e nas tabelas. Evite empregar significados 

não-técnicos para termos técnicos em estatística, como 

“aleatório” (que implica um método de aleatorização), 

“normal”, “significativo”, “correlações” e “amostra”. 

Quando for cientificamente adequado, as análises 

dos dados com variáveis tais como idade e sexo de-

vem ser incluídas.

Em geral, os editores não estimulam a inclusão de ane-
xos em artigo científico original, exceto em raras exceções. 
O autor pode contatar o editor para saber se há possibili-
dade de incluir dados adicionais na versão eletrônica. Além 
das características dos participantes, apenas informações 
relevantes, diretamente relacionadas ao objetivo da investi-
gação, devem ser incluídas em resultados. Também podem 
ser apresentadas as validações efetuadas, se elas forem fun-
damentais para a credibilidade dos resultados. 

Discussão
A parte da discussão deve dispor os resultados da pesquisa 
em comparação ao que já foi realizado por outros pes-
quisadores. Quando os achados diferem, explicam-se as 
diferenças. Também é esperado que se proceda à avaliação 
crítica das informações, inclusive as limitações da própria 
investigação. Essa parte do artigo pode abrigar especula-
ções, implicações, aplicações dos resultados, explicações 
de mecanismos causais e generalizações2. É preciso que 
a conclusão esteja em conformidade com o objetivo do 
trabalho e com os achados apresentados, e seja descrita de 
maneira clara e concisa. Um aspecto positivo consiste em 
realçar o que o estudo acrescenta ao que já se sabia sobre o 
assunto. Outro ponto relevante é indicar em que direção 
os novos estudos são necessários. Não indicar apenas va-
gamente que “novas pesquisas precisam ser feitas sobre o 
assunto”. Informar mais especificamente quais são elas. 

O Grupo de Vancouver se pronunciou da seguinte 
maneira1:

Enfatize os aspectos novos e importantes do estudo 

e as conclusões derivadas dos mesmos. Não repita 

detalhadamente dados ou outras informações já apre-

sentadas nas seções de Introdução ou de Resultados. 

Para estudos experimentais, é útil iniciar a discussão 

resumindo brevemente os principais achados, depois 

explorar os possíveis mecanismos ou explicações para 

esses achados, comparar e contrastar os resultados 

com outros estudos relevantes, declarar as limitações 

do estudo e explorar as implicações dos achados para 

pesquisas futuras e para a prática clínica. 

Relacione as conclusões com os objetivos do estudo, 

mas evite afirmações e conclusões absolutas, que não 

tenham sustentação adequada pelos dados. Em espe-

cial, os autores devem evitar fazer afirmações sobre 

benefícios econômicos e custos, a menos que seu ori-

ginal inclua dados e análises econômicas apropriadas. 

Evite alegar precedência e aludir a trabalhos que não 

estejam completos. Proponha novas hipóteses quando 

justificável, mas qualifique-as claramente como tal.

referências bibliográficas
A bibliografia deve ser relevante e raramente ultrapassar trin-
ta referências. O autor deve lembrar-se de que não se trata de 
artigo de revisão. Portanto, algumas poucas referências, bem 
selecionadas, são suficientes2. Nem todas precisam ser em 
inglês, principalmente quando há autores nacionais que pu-
blicam sobre o tema. Deve-se evitar, como referências, obras 
de difícil acesso ou de reduzida expressão científica, como os 
anais de congresso, resumos e comunicações pessoais. 

As referências necessitam estar em acordo com o que 
consta nas “instruções para autores”. A aplicação das 
regras de apresentação precisa ser coerente em todas as 
obras que compõem a lista. A exatidão das informações 
é responsabilidade do autor.

ReSUMO e pAlAVRAS-CHAVe

Com base no artigo original já redigido, é mais fácil pre-
parar o resumo. Os autores devem compô-lo no forma-
to especificado pelo editor da revista. O resumo é um 
minirrelato da investigação. Deve conter, pelo menos, 
quatro pequenas sínteses: do objetivo, do método, dos 
resultados e da conclusão. A depender do tipo de mé-
todo utilizado, pode ser que seja necessário especificar 
outros detalhes, tais como o cenário da investigação e a 
intervenção sujeita a teste7. 

Evitar cópias de frases do texto para o resumo. Refor-
mulá-las pode concorrer para melhorar o entendimento 
da pesquisa pelo leitor. 

Após o resumo, são publicadas as palavras-chave que au-
xiliarão na indexação do artigo. Serão usados os termos da 
lista denominada Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), 
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publicada pela Bireme e disponível nas bibliotecas médicas 
ou na Internet (http://decs.bvs.br/). Se essa lista não incluir 
termos adequados para conceitos recentemente introduzidos, 
empregue a denominação mais usual na área1. 

É de praxe que todos os artigos submetidos tenham 
resumo também em inglês (abstract), acompanhado das 
palavras-chave nesse idioma (keywords). Serão usados 
termos da lista denominada Medical Subject Headings 
(MeSH) do Medline1.

TíTUlO DO ARTIGO

O título é a parte mais divulgada do artigo. Por isso, 
precisa ser bem elaborado. 

O Grupo de Vancouver se pronunciou da seguinte 
maneira sobre a matéria1:

Títulos concisos são mais fáceis de ler do que títulos 

longos e rebuscados. Entretanto, títulos muito cur-

tos podem não conter informações importantes, tais 

como o delineamento de estudo (que é particular-

mente importante na identificação de estudos alea-

torizados controlados). Os autores devem incluir no 

título todas as informações que permitirão a recupe-

ração eletrônica sensível e específica do artigo.

AUTORIA

O grupo de Vancouver conferiu especial ênfase aos cri-
térios de autoria. Para ser incluído como autor, este deve 
preencher todas as três condições seguintes1: “1. contri-
buições substanciais para a concepção e delineamento, 
coleta de dados ou análise e interpretação dos dados; 2. 
redação ou revisão crítica do artigo em relação a conteú-
do intelectualmente importante; e 3. aprovação final da 
versão a ser publicada”. 

ReVISÃO pOR pAReS

Submetido o artigo para publicação, o autor deve es-
perar pelo veredicto, se aceitação ou recusa. A resposta 
pode chegar rapidamente ou demorar semanas e mesmo 
meses. Durante esse tempo, o editor providencia que 

pessoas experientes, inclusive ele próprio, avaliem o arti-
go. O texto será submetido à visão de especialistas, exí-
mios conhecedores do tema da pesquisa e em questões 
de método. Como nem sempre essas duas condições são 
encontradas no mesmo indivíduo e com o propósito de 
diminuir a subjetividade, mais pessoas apreciarão o tex-
to com o intuito de recomendar ao editor o que fazer. 
Se possível, melhorá-lo ainda mais. Essa é a essência do 
processo de revisão por pares (peer review em inglês)2.

ACeITAçÃO e RejeIçÃO DO ARTIGO

Em caso de aceitação pelo editor, o autor precisa apenas 
adaptar seu material às sugestões dos revisores. Se a deci-
são for pela recusa, o caminho para o autor é a serenida-
de. Afinal, não há espaço na revista para todos os artigos 
submetidos. A tendência é de quanto mais impacto tiver o 
periódico, maior será a taxa de recusas. Essas, muitas vezes, 
são simplesmente reflexo da falta de espaço e não produto 
de julgamento de valor sobre a qualidade do texto. Talvez 
outro periódico o aceite. Vale a pena tentar. Bons autores 
já passaram por atribulações semelhantes. Edward Jenner, 
considerado o pai da imunologia, teve sua tese, que o tor-
nou famoso, recusada para publicação pela Royal Society, 
de Londres2. Fatos como esse apenas atestam a falibilidade 
do sistema. No entanto, os acertos são mais numerosos que 
as falhas. Hoje, seria inimaginável editar-se um periódico 
científico sem o recurso da revisão por pares. 

CONSIDeRAçÃO fINAl

Uma última mensagem para os que pretendem subme-
ter artigos. Não redigir simplesmente os textos. É mister  
prepará-los para que sejam aceitos para publicação. Isso 
envolve esforços em várias direções, entre as quais, obe-
diência às instruções do editor do periódico e preparo do 
texto com esm ero, tanto em termos de redação como de 
argumentação científica. O artigo será avaliado por espe-
cialistas rigorosos que, não raramente, exigem a perfeição 
em coisas que eles mesmos não são capazes de alcançar. É 
essencial preparar o texto para essa avaliação. Tendo em 
vista o grande número de artigos que terá de ler para es-
tar atualizado, o leitor agradeceria encontrar textos me-
nores, mais concisos, porém feitos com clareza.
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envelhecimento com saúde e dignidade,  
um direito do cidadão

CARTA De fORTAlezA

elaborada durante o IV Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontologia 
7 a 9 de setembro de 2006, fortaleza – Ce

Entre os dias 8 e 9 de setembro de 2006, por ocasião do Congresso Norte-Nordeste de Geriatria e Gerontolo-
gia, promovido pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia   Seção Ceará, reuniram-se em Fortaleza, 
Ceará, profissionais com experiência nas áreas de saúde pública, geriatria e gerontologia. O evento contou, 
ainda, com a participação de representantes dos Ministérios da Saúde do Brasil e de Portugal.

O eixo central das discussões foi a viabilidade da gestão de serviços abertos e fechados de 
atenção ao idoso. Foram realizadas oficinas, cuja missão foi propor modelos e estratégias para os 
serviços de atenção ao envelhecimento, no âmbito privado e no âmbito público.

Este documento sintetiza as preocupações deste grupo de especialistas e propõe a inclusão dos 
itens descritos abaixo na pauta dos gestores e de outros membros envolvidos com o envelhecimen-
to brasileiro.

Considerando que:
– o direito à vida é um direito fundamental garantido pela Declaração Universal dos Direitos 

do Homem e confirmado pela Constituição Federal do Brasil (artigo 5º) e que o aumento 
da expectativa de vida é uma conquista da humanidade;

– a saúde é reconhecida como direito social, necessário à garantia de existência digna à vida 
das pessoas (artigo 6º da Constituição Federal de 1988);

– a seguridade social é definida como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos pode-
res públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência 
e à assistência social (artigo 194º da Constituição Federal);

– o idoso brasileiro está legalmente protegido pela Constituição Federal e pelo Estatuto do 
Idoso no que diz respeito ao direito à saúde com garantia de acesso, de prioridade e da in-
tegralidade no cuidado à sua saúde;

– a Política Nacional do Idoso e a Política Nacional de Saúde do Idoso prevêem ações que 
estabelecem princípios e diretrizes a serem observadas e tratam das competências e  atribui-
ções de todos os órgãos governamentais envolvidos na atenção ao idoso;

– todos os órgãos governamentais já deveriam ter assumido a parcela que lhes cabe segundo o estabe-
lecido na Política Nacional do Idoso, mas que ainda acontecem omissões;

– a Rede de Atenção à Saúde do Idoso, prevista em Portaria, não se cumpriu de fato por não 
ser plausível e por estar em situação anacrônica em relação ao advento da reordenação das 
ações de saúde promovida pela estratégia do Programa de Saúde da Família;

– apesar dos esforços crescentes do Sistema Único de Saúde (SUS), ainda ocorrem desrespei-
tos aos princípios de acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para promoção, 
proteção e recuperação da saúde previstos no artigo 196 da Constituição Federal de 1988;
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– o Pacto de Gestão e pela Vida, firmado pela Comissão Tripartite do Sistema Único de 
Saúde e pelo Conselho Nacional de Saúde, em fevereiro de 2006, prioriza o idoso para as 
ações do SUS.

Os signatários da Carta de Fortaleza reconhecem:
– a Saúde como uma conquista social associada ao direito e à cidadania e como um bem pú-

blico que o Estado deve prover e regular;
– o envelhecimento da população brasileira como uma conquista que resulta em demandas 

trazidas pela parcela idosa, no âmbito do SUS e no âmbito privado;
– a heterogeneidade das realidades regionais e dos idosos no País, por um lado, e por outro, a 

necessidade de integração e de coerência entre as diversas políticas que tratam do idoso, nas 
três esferas de governo;

– a necessidade de implantar ações de atenção ao idoso baseadas em indicadores revelados por 
esta população;

– a falta de recursos humanos capacitados e sensíveis para o envelhecimento, em todo o País;
– a incapacidade de um serviço único e centralizado de atenção atender ao idoso em toda sua es-

pecificidade, o que pressupõe o estabelecimento de uma rede integrada de serviços para fazê-lo;
– a sustentabilidade de serviços de atenção ao idoso como um desafio para o gestor público e 

para o gestor privado.

Diante desse contexto, recomendam:

Mudança de paradigma:
• O preconceito contra o envelhecimento traduz-se pela resistência em incluir a população 

idosa nas ações de saúde e resulta em inação pelos gestores. É preciso superá-lo e reconhecer 
na velhice uma fase natural e desejável da vida e que, portanto, todo o investimento que se 
faz em prol do envelhecimento reverte-se em conquistas para a sociedade como um todo.

• O idoso brasileiro tem sido injustamente acusado da culpa pela falência do sistema previ-
denciário e das dificuldades do sistema de saúde. Um amplo trabalho de conscientização de 
toda a sociedade e de valorização do idoso será necessário, inclusive entre os gestores.

• Para minimizar o impacto do envelhecimento populacional é preciso criar mecanismos de 
desenvolvimento e de inclusão social de todas as faixas etárias que darão sustentabilidade às 
políticas de seguridade social.

• A capacidade funcional é um indicador de saúde do idoso e deve ser a base dos modelos 
assistenciais. Esses modelos devem ser diferenciados de acordo com a dependência e a capa-
cidade funcional. A perda de autonomia e a incapacidade funcional podem ser prevenidas 
com o controle de doenças crônicas bem como ações de reabilitação em todos os níveis de 
atenção à saúde do idoso.

• Desta forma, o envelhecimento deve ser incluído na agenda de ações intersetoriais, con-
templando todos os aspectos que visem a reduzir a vulnerabilidade do idoso e a promover a 
capacitação da rede assistencial para o cuidado dos que possuem 60 e mais anos de idade.

Garantia do financiamento das soluções:
• As demandas da pessoa idosa junto à seguridade social ultrapassam as de saúde, mas a saúde 

acaba sendo a única porta aberta para a população idosa brasileira e é quem paga a conta do 
envelhecimento em condições de desigualdades social e funcional.
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• O Pacto de Gestão e pela Vida se traduz em diretrizes para os gestores, precisa ser respeitado 
e executado a partir da definição explícita de metas para a atenção ao idoso, pactuadas no 
âmbito local e apoiadas pelos gestores estaduais e federais.

• As ações que visam à promoção do envelhecimento saudável permeiam todas as ações de 
saúde ao longo da vida.

• O Pacto de Gestão reconhecendo a capacidade funcional como um indicador de saúde do 
idoso definirá a partir destes indicadores o tipo e o local em que se dará a ação necessária: 
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde.

• As metas pactuadas devem garantir ações de reabilitação, nos três níveis de atenção, uma 
vez que a dependência funcional resulta em ônus para o indivíduo, para sua família, para o 
sistema de saúde e para a sociedade.

Concluem chamando atenção para:
• Planejamento das metas de curto, médio e longo prazo visando a promoção de saúde, con-

siderando o envelhecimento da população.
• Estabelecimento de um sistema de indicadores de saúde dos idosos que permita o moni-

toramento de suas condições, das desigualdades sociais e de gênero a elas associadas. 
• A qualidade da assistência à saúde prestada a esta população, em todos os níveis de atenção, 

também deve ser monitorada por meio de seus indicadores.
• Caracterização da população idosa segundo seu perfil funcional, estabelecendo ações de 

acordo com as demandas da parcela independente e da parcela com incapacidade.
• Criação de um programa de promoção de saúde, amplo geral e irrestrito, considerando aspec-

tos sociais, de engajamento, psicológicos, educacionais, entre outros, com objetivo de atingir 
os idosos sem fragilidade, garantindo a manutenção de sua condição favorável de saúde.

• Inversão da lógica de entrada do idoso frágil no sistema de saúde pelo nível terciário e for-
talecendo ações de cuidado domiciliário.

• Fortalecimento das ações de Atenção Primária e a estratégia do Programa de Saúde da 
Família visando os 100% dos idosos frágeis. O prazo deve ser definido pelo nível local, 
de forma a assegurar a eqüidade e o reconhecimento do idoso em situação de fragilidade. 
A população-alvo portadora de fragilidade receberá ações de inclusão, de reabilitação e de 
recuperação da saúde.

• Inclusão dos profissionais de reabilitação no Programa de Saúde da Família, em número 
proporcional ao perfil funcional da população assistida.

• Capacitação universal dos profissionais da rede para a atenção ao idoso, inserindo os espe-
cialistas em geriatria e gerontologia, tanto quanto possível, e preferencialmente nos níveis 
secundário e terciário de atenção.

Elaboradores da Carta de Fortaleza
– Karla Cristina Giacomin (MG)
– Mônica Rebouças (CE)

Signatários:
Alexandre Cavalcanti (SBGG – CE)
Antonio Carlos M. Moreira (Saúde Residence – CE)
Antônio Leuschner (MS – Portugal)
Cristina Sakaki (Defensoria Pública – PE)
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Erwin Hunter (Cassi – CE)
Fátima Carvalho Nunes (CE)
João Macêdo Coelho Filho (UFC – CE)
José Eduardo Ramos (PE)
José Luis Telles (MS – Brasil)
Jussara Rauth (SBGG – RS)
Karla Giacomim (SBGG – MG)
Luciana Passos Aragão (UFC – CE)
Maria do Carmo Lencaster (SBGG – PE)
Marianela Flores Hekman (SBGG – Brasil)
Mônica Rebouças (UFC – CE)
Nezilour Lobato (SBGG – PA)
Siulmara Cristina Galera (SBGG – CE)

Participantes das oficinas: Gestão de serviços abertos e fechados de atenção ao idoso e Política 
de atenção ao idoso nos dias 8 e 9 de setembro de 2006 no IV Congresso Norte-Nordeste de Ge-
riatria e Gerontologia na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
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eDITORIAl

Uma revista nacional de geriatria e gerontologia

Há muito era aguardada uma revista de divulgação científica da Sociedade Brasileira de Ge-
riatria e Gerontologia (SBGG), entidade cuja missão fundamental é, afinal, “estimular e apoiar o 
desenvolvimento e a divulgação do conhecimento científico na área de geriatria e gerontologia, 
promovendo o aprimoramento e a capacitação permanente de seus associados”2.

Os periódicos científicos desempenharam historicamente papel relevante no desenvolvimen-
to da geriatria e da gerontologia, a exemplo do que foi observado em praticamente todas as ou-
tras especialidades. Os dois primeiros periódicos científicos nessa área foram lançados em 1946: 
Geriatrics e Journal of Gerontology1. Desde então, observa-se aumento progressivo no número de 
revistas científicas relacionadas ao envelhecimento humano, refletindo o extraordinário progres-
so no conhecimento científico da área. Um levantamento identificou a existência no mundo de 
pelo menos 116 periódicos científicos indexados sobre diferentes aspectos do envelhecimento2.

A primeira revista científica nacional dedicada à geriatria e à gerontologia foi lançada na década 
de 1960. Publicada pela SBGG, sob a denominação de Revista Brasileira de Geriatria e Geronto-
logia, circulou até 1976. A SBGG empreendeu, a seguir, mais duas revistas: Anais Brasileiros de 
Geriatria e Gerontologia e Geriatria em Síntese, esta última deixando de circular em 1988.

O lançamento de Geriatria & Gerontologia, como periódico oficial de publicação científica da 
SBGG, representa, portanto, um marco importante para a área do envelhecimento humano no Bra-
sil. De distribuição ampla e direta para os aproximadamente 2.000 geriatras e gerontólogos associados 
da SBGG, Geriatria & Gerontologia surge como a revista brasileira da área com maior circulação.

A revista, já em seu nascedouro, reúne vários dos requisitos necessários para sua indexação 
em um futuro próximo. Citem-se suas características de periódico trimestral; revisado por pares; 
com normalização; e detentor de um conjunto de editores, nacionais e internacionais, altamente 
qualificados. Vale mencionar que a escolha de todos os editores ocorreu com base em critérios 
técnico-científicos explícitos, conforme o Regimento da revista publicado neste número. 

Neste número inaugural, a seção de Artigos Originais encontra-se aberta por artigo condu-
zido por Cabrera et al., que relata achados de um estudo longitudinal com idosos atendidos em 
ambulatório. Embora pacientes atendidos em serviços de saúde não sejam reconhecidamente re-
presentativos da população idosa, grande parte da prática clínica geriátrica ocorre nesse contexto. 
Assim, a exploração de determinantes de desfechos nesse grupo é importante para o planejamento 
dos serviços. Em outro artigo, Najas et al. focaliza a relação entre consumo de leite e alteração de 
hábito intestinal, um problema comum na prática clínica geriátrica. A seção de Comunicações 
Breves é inaugurada com um estudo por Castelo et al. avaliando a validade da Escala de Depressão 
Geriátrica de somente quatro itens para rastrear depressão em idosos atendidos em nível primário 
de saúde, o que aponta a importância do uso em potencial desse instrumento por equipes do Pro-
grama de Saúde da Família (PSF). 

Na seção de Artigos de Revisão, estão publicados dois artigos que vêm estimular a produção científi-
ca na área de geriatria, gerontologia e envelhecimento humano. Um, destacando as aplicações da epide-
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miologia em estudos sobre idosos, velhice e envelhecimento, incorporando a experiência da professora 
Maria Fernanda Lima-Costa. Outro, do professor Maurício Gomes Pereira, revisitando a estrutura e os 
elementos necessários para um artigo científico de boa qualidade. 

Geriatria & Gerontologia nasce, por açoite do destino, no ano da morte de um dos maiores entu-
siastas da SBGG e um de seus membros fundadores: Dr. Abrahão Isaac Waisman. O texto, escrito 
com o talento e a emoção peculiares de Ligia Py, reconhece a contribuição desse médico cuja longe-
vidade digna apresenta-se como referência para todos nós, geriatras e gerontólogos do Brasil. 

Estamos como editores cientes do desafio que é a edição periódica de uma revista científica, 
com o nível de qualidade pretendido para Geriatria & Gerontologia. No entanto, o desenvolvi-
mento da especialidade no País; o aumento do interesse de pesquisadores por temas correlatos ao 
envelhecimento humano; o entusiasmo dos associados da SBGG e de todos os editores com esse 
projeto; a característica de revista ampla, em seu escopo técnico-científico e em sua representativi-
dade; são todos ingredientes que tornam absolutamente possível o alcance dos objetivos estabele-
cidos para esse histórico empreendimento.

Por último, ainda que seja este um projeto feito por múltiplas mãos, não poderíamos deixar 
de testemunhar o empenho particular de pessoas como Elisa Franco de Assis Costa, que, como 
presidente anterior da SBGG, retomou com afinco a idéia de um periódico científico da enti-
dade; de Marianela Flores de Hekman, atual presidente, que concretizou o projeto da revista; e 
de João Carlos Barbosa Machado, diretor científico da SBGG, que esteve presente em todos os 
momentos desse processo, com seu notável espírito empreendedor e sua imprescindível contri-
buição técnico-científica.

Geriatria & Gerontologia deve ser entendida como um projeto coletivo, a estar necessariamente 
em constante aprimoramento e desenvolvimento. Neste sentido, a participação de todos torna-se 
insubstituível, inclusive na ampla e necessária mobilização para a captação continuada de artigos 
de qualidade científica.

João Macêdo Coelho Filho
Editor-Chefe

1. Mulley GP. Journals of geriatric medicine and gerontology. Age Ageing 1999; 28:1-2.
2. Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Disponível em: http://www.sbgg.org.br. Acessado em: 6/9/2007.
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AGeNDA De eVeNTOS

Esta seção da revista está aberta para a divulgação de eventos nacionais e internacionais. O material pode ser enviado à 
jornalista responsável Daniela Barros, na Segmento Farma Editores, Av. Vereador José Diniz, 3.300, 15º andar, 04604-006 
– São Paulo – SP, ou por e-mail: daniela@segmentofarma.com.br

2007

IV Congresso de Geriatria e Gerontologia de Minas Gerais

Data: 27 a 29 de setembro de 2007

Local: Parque Metalúrgico, Ouro Preto – MG

Informações: www.sbgg-mg.org.br 

V Congresso Sul Brasileiro de Geriatria

Data: 4 a 6 de outubro de 2007

Local: Estação Embratel Convention Center, Curitiba – PR

Informações: (41) 3029-0987

IpA 2007 Osaka Silver Congress

International psychogeriatric Association 

In cooperation with japanese psychogeriatric Society 

japanese Society for Dementia Research

Data: 14 a 18 de outubro de 2007

Local: Osaka, Japão

Active Aging: Wisdom for Body, Mind and Spirit 

envelhecimento e educação

X fórum Nacional de Coordenadores de projetos da 
Terceira Idade de Instituições de ensino Superior

IX encontro Nacional de estudantes da Terceira Idade de 
Instituições do ensino Superior

Data: 23 a 26 de outubro de 2007

Local: Universidade de Caxias do Sul Caxias do Sul – RS 

Av. Vereador José Diniz, 3.300, 15o andar, Campo Belo – 04604-006 – São Paulo, SP.  Fone: 11 3093-3300 
www.segmentofarma.com.br • segmentofarma@segmentofarma.com.br  

Diretor geral: Idelcio D. Patricio  Diretor executivo: Jorge Rangel  Controller: Antonio Carlos Alves Dias  Editor de arte: Maurício Domingues  Gerente de negócios: Rodrigo Mourão  Assistente comercial: Karina Cardoso  
Jornalista responsável : Daniela Barros (Mtb 39311)  Coordenadora de projetos especiais: Valéria dos Santos Silva  Coordenador geral: Alexandre Costa  Coordenadora editorial: Caline Devèze  Assistente editorial: Fabiana Souza  
Projeto gráfico: Renata Variso  Diagramação: Renato Canonico e Andrea T. H. Furushima  Revisão: Renata Del Nero  Produção gráfica: Fabio Rangel  Cód. da publicação: 3300.09.07

IV Congresso Brasileiro de Cardiogeriatria e IV jornada 
Brasileira de Cardiogerontologia

Data: 26 a 27 de outubro de 2007

Local: Oliveira’s Place, Goiânia – GO

Informações: eventus@eventusassessoria.com.br

II Congresso Nacional de Ciências no envelhecimento 
Humano e I encontro estadual de Grupos de Terceira Idade

Data: 7 a 9 de novembro de 2007

Local: Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo - RS

Informações: congresso@upf.br

IV Congresso Centro-Oeste de Geriatria e Gerontologia

Data: 8 a 10 de novembro de 2007

Local: Campo Grande – MS

Informações: (67) 3341-6900 

geriatria@opec-eventos.com.br

IV jornada pernambucana de Geriatria e Gerontologia  
e I encontro da liga de Acadêmicos em Geriatria  
de pernambuco 

Data: 8 a 10 de novembro de 2007

Local: International Lucsim Palace Hotel, Boa Viagem, Recife - PE

Informações: sbgg_pe@yahoo.com.br 

2008

XVI Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia

Data: 4 a 7 de junho de 2008 

Local: Centro de Eventos da PUCRS, Porto Alegre – RS

Informações: www.plenariumcongressos.com.br

3300 Geriatria e Gerontologia.in60   60 14/9/2007   09:07:33



11

A SBGG foi fundada em 16 de maio de 1961, graças a um grupo de entusiastas colegas que 
conseguiram transcender a seu tempo e ter uma visão de futuro do envelhecimento da população 
brasileira. Com esse pioneirismo, vislumbraram um aumento de gerontes numa época em que a 
média de vida girava em torno de 52,5 anos. 

Com essa demanda, houve posteriormente a exigência de aprofundar conhecimentos cien-
tíficos nos centros universitários e nas sociedades médicas, com a certeza de que havia a necessi-
dade de ampliar suas fronteiras no ensino e na pesquisa. Com esse princípio, no final da década de 
1960, é lançado o primeiro número da Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia por iniciativa do  
Dr. Gilberto Avena, sem garantia de patrocínio para os outros números e, em conseqüência, foi sus-
pensa a publicação.

Em meados da década de 1970, o mesmo Dr. Alberto Avena, com o Prof. Dr. Álvaro Barcelos 
Ferreira – primeiro presidente gaúcho eleito para dirigir a Sociedade Brasileira de Geriatria e Geron-
tologia – resgataram a publicação. Preocupada com divulgação e promoção da geriatria e geronto-
logia, a sociedade, em 1977, sob a liderança do Dr. Frederico Alberto de Azevedo Gomes, propôs a 
criação de uma nova revista que foi denominada Anais Brasileiros de Geriatria e Gerontologia, que teve 
quatro números publicados. Na continuidade, com o patrocínio do Laboratório Aché, surge uma 
nova revista Geriatria em Síntese que perdurou entre os anos de 1982 a 1988.

Após quase 20 anos, em 7 de julho de 2006, novamente um grupo de entusiastas e idealizadores 
preocupados com o avanço das pesquisas na área do envelhecimento propõe o ressurgimento oficial 
da Revista Geriatria & Gerontologia, com a finalidade de publicar artigos científicos, incluindo edi-
toriais, artigos originais, artigos de revisão, relatos de casos, comunicações breves, cartas ao editor e 
outros, que vem corroborar com a atualização dos conhecimentos de nossos associados em sua área 
de trabalho, seja no consultório, no meio universitário, em seus conselhos e suas associações de classe 
ou nas comunidades. 

Nas últimas duas décadas, o número de artigos na área das ciências do envelhecimento pro-
duzidos no Brasil e os números de capítulos publicados em periódicos nacionais e internacionais 
sextuplicaram. Esta revista é a concretização, da atual gestão 2006-2008, de uma meta desejada 
por diretorias anteriores, com um formato moderno e adequado ao universo científico. Sob a co-
ordenação do editor-chefe, Dr. João Macêdo Coelho Filho, desejamos que esta publicação atenda 
as expectativas de leitores e membros da SBGG.

Esta presidência assume o compromisso com o editor-chefe, os editores associados e o conselho 
editorial em dar todo apoio e estímulo necessários para garantir a efetividade desta revista, uma vez 
que a “conspiração do destino” designou a nós a responsabilidade de ressurgi-la, assim como coube 
ao Dr. Álvaro Barcellos, em 1975.

Marianela Flores de Hekman
Presidente da Sociedade Brasileira  de Geriatria e Gerontologia 

MeNSAGeM

Mensagem da presidente da Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia (SBGG)
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Capítulo I
preâmbulo
Artigo 1 – Aos sete dias do mês de julho de 2006, nesta 

cidade do Rio de Janeiro, foi fundada a revista Ge-
riatria & Gerontologia, cuja sigla é G & G. A revista 
Geriatria & Gerontologia é o órgão oficial de divulga-
ção científica da Associação Brasileira de Geriatria e 
Gerontologia (SBGG), doravante citada como SBGG, 
e terá o primeiro número publicado no ano de 2007.
parágrafo único. Para fins de divulgação em biblio-
tecas estrangeiras, a G & G adotará a versão de sua 
denominação no idioma inglês, gravada como Brazi-
lian Geriatrics and Gerontology. 

Artigo 2 – A G & G tem seu domicílio, foro jurídico e sede 
administrativa na cidade do Rio de Janeiro – RJ, si-
tuada no Largo do Machado, no 29, sala 319, Catete 
- CEP 22221-020. A G & G tem uma sede editorial, 
denominada Base Editorial, com localização a ser 
definida pelo editor-chefe.

Artigo 3 – A Associação Brasileira de Geriatria e Gerontolo-
gia (SBGG), CNPJ 42.176.040/0001-39, é proprietá-
ria da marca da G & G, e responde por sua adminis-
tração e por seus contratos.
parágrafo único. A G & G é regulada por este Re-
gimento e pelo Estatuto da SBGG.

Artigo 4 – A G & G destina-se à publicação de artigos cien-
tíficos, incluindo editoriais, artigos originais, artigos 
de revisão, relato de casos, comunicações breves, 
cartas ao editor e outros referentes a assuntos e 
estudos de interesse técnico nas áreas do envelhe-
cimento, da geriatria e da gerontologia.

Artigo 5 – Será assegurada independência ao editor-chefe 
e aos editores associados da G & G, no que diz res-
peito aos aspectos técnicos da seleção e publicação 
dos temas relativos aos artigos científicos a serem 
divulgados, sempre voltados para o interesse cientí-
fico, e respeitando as normas éticas estabelecidas.

Artigo 6 – Todos os artigos publicados representam a opi-
nião dos autores e não refletem a política oficial da 
SBGG; de sua diretoria e de seus associados; do cor-
po editorial da G & G; e da instituição à qual o autor 
é filiado, a menos que seja declarado e documenta-
do claramente. 

Capítulo II
Missão
Artigo 7 – A missão da G & G é publicar artigos de nível 

técnico-científico, que contribuam, direta ou indire-
tamente, para promoção do conhecimento na área 
do envelhecimento humano e melhoria da prática da 
geriatria e da gerontologia.

Capítulo III
Objetivos
Artigo 8 – São objetivos da G & G:

a) publicar artigos científicos de interesse nas áreas 
da geriatria; da gerontologia; do envelhecimento hu-
mano e afins, revisados por especialistas; 
b) divulgar a produção do conhecimento nas áreas 
da geriatria; da gerontologia; do envelhecimento hu-
mano e afins.
c) promover e divulgar a disseminação da infor-
mação sobre o desenvolvimento dos múltiplos 
campos da geriatria e da gerontologia nacional 
e internacional;
d) antecipar inovações e tendências importantes nos 
atendimentos geriátrico e gerontológico e na promo-
ção da saúde do idoso;
e) promover diálogos e debates nas diversas contro-
vérsias que afetam o envelhecimento em todas as 
suas dimensões;
f) fornecer aos interessados em geriatria e geronto-
logia educação continuada e informações apoiadas 
em investigações clínicas e experimentais;
g) contribuir para a melhoria da saúde geral da 
população brasileira, elevando a qualidade do 
cuidado médico, da prevenção da doença e da 
pesquisa;
h) incentivar a melhoria das condições de saúde e de 
cidadania do idoso; 
i) disseminar e apoiar a política da SBGG, com 
independência, objetividade e responsabilida-
de editorial;
j) produzir uma publicação que atenda às expec-
tativas dos leitores e membros da SBGG, visan-
do à sua indexação nas bases de dados nacio-
nais e internacionais.

ReGIMeNTO DA ReVISTA GERIATRIA & GERONTOLOGIA 
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Capítulo IV
Características
Artigo 9 – São características da G & G:

a) a abreviatura de seu título será Geriatr Gerontol 
e deve ser usada em bibliografias, notas de rodapé, 
referências e legendas bibliográficas;
b) a abreviatura, para fins de citação bibliográfica 
internacional, é Braz Geriatr Gerontol;
c) a periodicidade de publicação é, no mínimo, tri-
mestral;
d) as publicações incluem editorial; artigos originais 
e de revisão; relato de casos; comunicações breves; 
cartas ao editor, e outros referentes a assuntos e 
estudos de interesse técnico da geriatria, da geron-
tologia e do envelhecimento humano;
e) as publicações seguem as normas gráficas e os 
padrões definidos pelo corpo editorial;
f) os artigos publicados passam a ser propriedade da 
revista, não podendo ser reproduzidos sem consen-
timento por escrito;
g) os cargos e respectivos nomes vigentes da Direto-
ria da SBGG devem constar no expediente de todos 
os números da revista. 

Capítulo V
Representação 

Artigo 10 – O corpo editorial da G & G compõe-se de:
• Editor-Chefe;
• Editores Associados;
• Editoria Executiva; 
• Conselho Editorial.

Artigo 11 – O editor-chefe deve ser obrigatoriamente médi-
co; associado titulado da SBGG/Associação Médica 
Brasileira, com suas obrigações em dia, e pesquisa-
dor com publicação regular em revistas indexadas. 

Artigo 12 – Os editores associados, formados por quatro com-
ponentes, dois da área de geriatria e dois da gerontolo-
gia, devem ser: associados titulados pela SBGG e com 
suas obrigações em dia; pesquisadores com publica-
ção regular em revistas indexadas. São indicados pelo 
editor-chefe, com anuência da diretoria da SBGG. 
parágrafo único. Entende-se como publicação 
regular um mínimo de três artigos publicados pelo 
pesquisador como autor ou co-autor nos últimos 
cinco anos em periódico indexado em Medline e/ou 
Scielo, comprovada pelo Currículo Lattes. 

Artigo 13 – A editoria executiva é composta por cinco 
membros, sendo pelo menos um deles profissional 
da área da gerontologia; associados titulados pela 
SBGG e com suas obrigações em dia. Devem ser in-
dicados pela Diretoria da SBGG, com anuência do 
editor-chefe.
parágrafo único. A editoria executiva elegerá um 
de seus membros para a função de coordenador.

Artigo 14 – O conselho editorial é composto por um nú-
mero não definido de profissionais, associados ou 
não da SBGG e afiliados às instituições nacionais 
e internacionais. Devem ser profissionais com ti-
tulação acadêmica (strictu senso) e/ou docentes 
universitários, com produção científica de reco-
nhecida qualidade na área, preferencialmente 
com publicações regulares comprovadas pelo cur-
rículo lattes. 

Os membros do conselho editorial são indicados pelo edi-
tor-chefe e pelos editores associados, em comum acordo 
com a diretoria da SBGG.

§ 1°: – Titulação acadêmica (strictu senso) refere-se 
ao título de mestre ou doutor, obtido em instituição 
nacional ou internacional.
§ 2°: – Produção científica de reconhecida qualidade 
implica publicações de artigos em periódicos inde-
xados em Medline, autoria ou co-autoria de livros de 
circulação nacional ou internacional.
§ 3°: – A condição de docente universitário implica 
enquadrar-se formalmente na categoria funcional de 
docente de uma universidade nacional ou estrangei-
ra, privada ou pública. 

Artigo 15 - Compete ao Editor-Chefe:
a)  coordenar e integrar o trabalho técnico-científico 
relacionado à G & G;
b) coordenar, com os editores executivos, o trabalho 
gerencial da revista, incluindo contratos e parcerias 
com empresas e instituições;
c) definir a composição dos artigos de cada edição da 
revista, com a participação dos editores associados;
d) definir acerca das edições especiais, temáticas 
ou suplementos da revista, com a participação dos 
editores associados;
c) representar a G & G perante à SBGG e às demais 
instituições nacionais e internacionais;
d) distribuir tarefas e responsabilidades entre os mem-
bros do conselho editorial e editores associados;
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e) incluir, excluir ou substituir membros do conselho 
editorial e editores associados, de acordo com a ne-
cessidade da G & G, sempre observando as exigên-
cias dos Artigos 12 e 14;
f) apresentar, a cada ano fiscal, relatório completo 
das realizações da G & G nas áreas administrativa 
e científica, com data limítrofe de 15 de janeiro do 
ano seguinte.
g) Indicar profissionais externos com reconhecida 
competência e sem vínculo com os autores que ava-
liarão também os artigos. São participações pontu-
ais e sem exigência quanto à filiação à SBGG;
h) Efetuar análise inicial dos artigos enviados, se em 
concordância com as normas de publicação dos edi-
tores associados.
§ 1°: O relatório referido na alínea “f” deverá ser apre-
ciado e aprovado pela diretoria da SBGG, com data 
limítrofe de 15 de março do ano de sua entrega.
§ 2°: A permanência do editor-chefe e dos integran-
tes do corpo editorial em seus cargos está sujeita à 
aprovação do relatório referido na alínea “f”.

Artigo 16 - Compete aos editores associados:
a) colaborar com o editor-chefe no desenvolvimento 
de todas as suas funções; 
b) colaborar com o editor-chefe e a diretoria da SBGG 
na escolha dos membros do conselho editorial;
c) contribuir para a definição do padrão editorial da 
revista, observada e mantida sua regularidade e 
qualidade;
d) elaborar, quando solicitados, pareceres sobre ma-
terial encaminhado para publicação;
e) divulgar a revista no âmbito de suas instituições;
f) propor edições temáticas ao editor-chefe;
g) contribuir com o editor-chefe na composição dos 
artigos de cada edição da revista;
h) contribuir com o editor-chefe na definição sobre edi-
ções especiais, temáticas ou suplementos da revista.
i) propor normas de publicações para análise e ava-
liação do editor-chefe;
j) participar da escolha de colaboradores para edi-
ções da revista;
k) propor mudanças no regimento da revista;
l) promover o desenvolvimento e o crescimento da 
revista, propiciando qualificada divulgação cientí-
fica na área do envelhecimento, da geriatria e da 
gerontologia.

m) Indicar profissionais externos com reconheci-
da competência e sem vínculo   com os autores 
que avaliarão também os artigos. São participa-
ções pontuais e sem exigência quanto à filiação 
à SBGG.

Artigo 17 – Compete à editoria executiva:
a) coordenar, com o editor-chefe, o trabalho geren-
cial da revista, incluindo contratos e parcerias com 
empresas e instituições;
b) analisar e assegurar a observância dos cri-
térios estabelecidos para a composição do cor-
po editorial;
c) verificar previamente a adequação de cada nú-
mero da G & G ao plano de publicação em vigor e 
às normas de publicação;
d) verificar e assegurar a viabilidade financeira da 
revista e de suas publicações;
e) viabilizar patrocínios públicos e privados para sus-
tentação financeira da revista;
f) Colaborar na elaboração do relatório anual de 
prestação de contas à diretoria;
g) propor mudanças no regimento da revista;
h) manter estrutura administrativa eficaz e eficiente.
Artigo 18 – Compete ao conselho editorial:
a) elaborar, quando solicitado, parecer sobre mate-
rial encaminhado para publicação; 
b) divulgar a G & G no âmbito de suas instituições; 
c) propor edições temáticas ao editor-chefe; 
d) promover o desenvolvimento e crescimento da 
revista, propiciando qualificada divulgação cien-
tífica na área do envelhecimento, da geriatria e  
da gerontologia;
e) indicar profissionais externos com reconhe-
cida competência e sem vínculo com os autores 
que avaliarão também os artigos. São participa-
ções pontuais e sem exigência quanto à filiação 
à SBGG.

CApíTUlO VI
processo seletivo do editor-chefe
Artigo 19 – A escolha do editor-chefe será realizada por meio 

de edital de convocação para o processo seletivo. 
Artigo 20 – Competirá a uma comissão, formada nos mol-

des do disposto no parágrafo único, e coordenada 
pelo presidente da SBGG, organizar o processo de 
seleção e escolha do editor-chefe da G & G. 
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parágrafo único. A comissão de seleção será 
composta pelo presidente, pelo diretor científico 
e segundo vice-presidente da SBGG, além de dois 
membros do conselho editorial, ambos associados 
da SBGG e escolhidos pelo presidente.

Artigo 21 – Os candidatos ao cargo de editor-chefe da  
G & G deverão enviar à administração da SBGG 
suas propostas de gestão, acompanhadas de cur-
rículo vitae simplificado (modelo currículo lattes), 
até a data limite definida pelo edital de convoca-
ção da seleção.
parágrafo único. As propostas dos candidatos de-
verão abranger as áreas administrativa e científica e 
deverão ser apresentadas em relação aos anos pre-
vistos para a duração do mandato. 

Artigo 22 – O editor-chefe e o corpo editorial terão mandato 
de quatro anos, podendo ser reconduzidos.
parágrafo único. De acordo com o artigo 14, § 2°, 
o término do mandato poderá ser antecipado, caso o 
relatório anual não seja aprovado.

Artigo 23 – Ao final de cada mandato ou em caso de sua 
interrupção, será obrigatória a abertura de processo 
seletivo para escolha do editor-chefe da G & G.

Artigo 24 – As datas e os requisitos para inscrição no pro-
cesso seletivo do editor-chefe da G & G deverão ser 
divulgados no site da SBGG.

Artigo 25 – Na eventualidade do afastamento definitivo do 
editor-chefe, um dos editores associados, médico, 
designado pela diretoria da SBGG, assumirá a fun-
ção de editor-chefe da G & G, e no prazo máximo 
de noventa dias serão procedidos os trâmites para o 
processo seletivo do cargo vacante, de acordo com 
os artigos 21, 22 e 23. 

Artigo 26 – Em qualquer caso de afastamento definiti-
vo dos editores associados, editoria executiva 
ou conselho editorial, a seleção para os cargos 
vacantes deverá ocorrer em prazo máximo de no-
venta dias, obedecendo ao disposto nos artigos 
11, 12 e 13.

CApíTUlO VII
Orçamento e administração
Artigo 27 – O gerenciamento financeiro e administrativo da 

G & G caberá à diretoria da SBGG, em conjunto com 
o editor-chefe e a editoria executiva, observadas as 
atribuições de acordo com os artigos 14 e 16.

Artigo 28 – O editor-chefe, em conjunto com a editoria exe-
cutiva, deverá apresentar o orçamento anual da revista, 
até o dia 15 de janeiro do ano referente ao orçamento.
§ 1°: O orçamento deverá ser apreciado e aprovado 
pela diretoria da SBGG, com data limítrofe de 15 de 
março do ano de sua entrega. 
§ 2°: A edição de qualquer número da revista está 
sujeita à aprovação, pela diretoria da SBGG, do or-
çamento da revista do ano correspondente.

Artigo 29 – Os recursos para manutenção da G & G serão 
providos pela SBGG.
parágrafo único. Na forma do artigo 16 alínea “e”, 
a editoria executiva terá como uma de suas respon-
sabilidades envidar esforços para a consecução de 
recursos que possam contribuir para a viabilização 
financeira da G & G por parte da SBGG.

Artigo 30 – Os contratos, convênios e todos os documentos 
referentes à revista G & G que implicam responsa-
bilidade financeira deverão ser assinados pelo presi-
dente e pelo tesoureiro da SBGG.

Artigo 31 – Os custos da base editorial (artigo 2º) e os rela-
cionados ao trabalho dos editores executivos serão 
aprovados e assumidos pela diretoria da SBGG, de 
acordo com o orçamento da revista.

 
CApíTUlO VIII
Disposições finais e transitórias
Artigo 32 – O primeiro editor-chefe da G & G será indicado, 

em caráter excepcional, pela    diretoria da SBGG. 
Artigo 33 – Os casos omissos neste regulamento serão diri-

midos pela diretoria da SBGG, com a participação do 
editor-chefe e dos editores associados, respeitadas 
as suas competências estatutárias.
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“Uma vida longa dá para quase tudo, 
para finalmente chegar a este congresso, 
tão gratificante e comovedor.”

Tributo ao Dr. Abrahão isaac Waisman
Membro fundador da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) 

TRIBUTO

Neste começo do discurso de agradecimento à homenagem que lhe fazíamos no Congresso 
em Goiânia, Waisman nos mostrava seus 90 anos de vida imbricados nos 45 anos da SBGG. 

Meses antes, Silvia Pereira, em encontros de sábados à tarde no convívio agradável da morada 
de Waisman, recolheu com ele o histórico da SBGG para registro virtual. Suas lembranças jorra-
vam na alegria que amenizava as amarguras e modulava a emoção. No congresso, Waisman nos 
falava pelos corredores, com seu riso aberto, comovido e belíssimo, “daquele videotape” como 
“uma coisa que precisava ser feita” para a memória da SBGG. E, formalmente, no discurso: “Va-
mos celebrar a memória. A memória, quando útil, nunca morre. Pedro Nava dizia que a velhice 
é um farol voltado para trás”. Ousamos acrescentar: e também voltado para frente, apontando os 
horizontes infindos de sonhos e ideais. “Ao agradecer, pois, a honrosa homenagem que me é tão 
generosamente outorgada, é para a memória dos queridos companheiros e fundadores que volto o 
pensamento, em uma homenagem a um tempo de reconhecimento e como recordação”. Homem 
de ideais coletivos, Waisman nos ensina o valor genuíno da construção coletiva.  

Hoje, nossas recordações se mesclam às suas, na lembrança das conversas acerca daqueles 
tempos, bem antes da festa de posse da primeira diretoria da então SBGG, em 3 de julho 1961. 
Tempos de gestação da geriatria brasileira, quando Waisman vislumbrava o atendimento diferen-
ciado aos idosos, ainda no começo de sua vida de médico do serviço público, no Hospital Souza 
Aguiar, no Rio de Janeiro. É um tempo de preparação e espera, de busca de alianças, de experi-
ências de humildade, de delegação de poderes na montagem de estratégias, essas coisas de sonho 
e esperança, de crença e ideal por uma causa coletiva, essas coisas que dão sentido ao projeto de 
vida do ser humano. 

Waisman é isso: puro projeto regado à alegria e à fé. Continuamos a escutá-lo, no despojamen-
to de si, em entrega abissal: “Talvez o principal sinal da maturidade seja a capacidade de enxergar 
além de si mesmo e colocar-se em sua devida proporção como minúscula parte de um todo infini-
tamente maior e mais importante do que o próprio ego. A prova de maturidade não está em saber 
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mais, mas, sim, em querer aprender e, se vivesse mais 50 anos, aprenderia mais, com direito ainda 
à prorrogação”. 

Waisman se perpetua em cada um de nós, em seu comovente inacabamento, identificando-nos 
como seguidores pertinentes e capazes: “A vida longa nos permite avaliar o caminho percorrido e 
apreciar os progressos extraordinários da gerontologia brasileira, no que se refere ao biopsicosso-
cial, desde sua fundação (...) E também ratifica em mim um profundo sentimento de orgulho por 
temos atingido uma posição tão importante...” 

Aos jovens e, especialmente às mulheres da SBGG, dirige-se, com elegância, num tocante 
reconhecimento: “Este congresso me deixa convicto de que temos dentro da SBGG uma for-
ça jovem com predominância feminina, que é idealista, com excepcionais qualidades, não só 
profissionais de elevado gabarito, como também pessoais e sociais, que engrandecem qualquer 
grupamento humano”. 

Hoje, retomando a publicação do órgão oficial da SBGG, Waisman se faz presente como pedra 
fundamental. Em idas e vindas nas dificuldades de patrocínio, Gilberto Avena e ele são responsá-
veis pela existência da Revista Brasileira de Geriatria & Gerontologia, na década de setenta. 

Waisman sabia da preparação da Geriatria & Gerontologia e como se alegrou com isso! O que 
não chegou a saber é que abriríamos a revista com um tributo a ele, chorando de saudade na alegria 
que nos ficou deste querido pai amoroso de todos nós.

Lygia Py

Dr. Abrahão Isaac Waisman nasceu em 2/9/1916 e faleceu em 12/3/2007.
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