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RESUMO 
 
Lopes MA. Estudo epidemiológico de prevalência de demência em Ribeirão Preto 
(tese). São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2006. 139p. 
  
INTRODUÇÃO: O acentuado envelhecimento da população brasileira nos últimos 
40 anos torna imprescindível o melhor conhecimento dos quadros de demência no 
Brasil. Estudos mundiais de prevalência observaram algumas diferenças na 
distribuição de demência entre os idosos, no que diz respeito à idade, sexo, 
escolaridade e procedência (urbana ou rural). Outros levantamentos epidemiológicos 
mundiais apontaram determinados fatores que se associaram a essa doença, tais 
como atividade física, uso de anti-inflamatórios, uso de álcool e hipertensão arterial. 
A despeito dos vários estudos de prevalência de demência em todo o mundo, há 
poucos estudos deste tipo no Brasil e na América Latina. OBJETIVO: estimar a 
prevalência de demência e de  comprometimento cognitivo e funcional (CCF), em 
amostra idosa comunitária, em Ribeirão Preto, avaliando sua distribuição com 
relação a diversos fatores sócio-demográficos e clínicos. CASUÍSTICA E 
MÉTODOS: A população selecionada  foi uma amostra representativa, de três áreas 
distintas com relação ao nível sócio-econômico, do município de Ribeirão Preto, com 
idade maior ou igual a 60 anos. O processo de amostragem foi por conglomerado. A 
coleta dos dados foi realizada em duas fases. Os instrumentos utilizados na primeira 
fase (detecção dos casos de comprometimento cognitivo e funcional) foram: “Mini 
Mental State Examination” (MMSE), “Fuld Object Memory Evaluation” (FOME), 
“Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly” (IQCODE) , e 
entrevista clínica. Os instrumentos empregados na segunda fase (detecção dos casos 
de demência) foram: “Cambridge Examination” (CAMDEX), “Clinical Dementia 
Rating” (CDR), e  “Bayer-Activities for Daily Living / Activities for Daily Living- 
International Scale” (B-ADL / ADL-IS). Os dados foram submetidos a análise 
univariada e multivariada. Resultados: Foram avaliados 1.145 idosos. A amostra 
apresentou média de idade de 70,9 anos (60-100; DP: 7,7), e foi predominantemente 
feminina (63,4%), casada (57,6%) e com até 4 anos de escolaridade (52,8%). 
Comprometimento cognitivo e funcional foi diagnosticado em 217 sujeitos; a taxa de 
prevalência na população com idade maior ou igual a 60 anos foi 18,9% (IC 95%: 
16,6-21,1). Na população com idade maior ou igual a 65 anos a taxa foi 21,9% (IC 
95%: 19,5-24,2). Após a análise multivariada “idade” elevada, “escolaridade” baixa, 
“AVC”, “epilepsia” e “depressão” se mostraram associadas a CCF. “Sexo” feminino, 
“estado civil” viúvo, “nível sócio-econômico” baixo e “TCE” se apresentaram 
associadas apenas na análise univariada. Demência foi diagnosticada em 69 sujeitos; 
a taxa de prevalência de demência na população com idade maior ou igual a 60 anos 
foi 6,0% (IC 95%: 4,6-7,3) e na população com idade maior ou igual a 65 anos foi 
7,2% (IC 95%: 5,7-8,6). Após a análise multivariada “idade” elevada, “AVC”, 
“epilepsia” e “artrite” (esta com relação inversa) se apresentaram associadas 
significativamente à demência. “Escolaridade” exibiu uma tendência de associação 



    

na categoria “analfabetos”. “Escolaridade” baixa (analfabetos), “nível sócio-
econômico” baixo e “estado civil” viúvo apresentaram-se associadas apenas na 
análise univariada. DISCUSSÃO: A alta taxa de comprometimento cognitivo e 
funcional (CCF) foi bastante semelhante aos estudos conduzidos no Brasil, em Porto 
Rico e na Malásia. Com relação à demência, a variável “idade” apresentou um dado 
bastante consolidado, a variável “sexo” exibiu dados contraditórios, a variável 
“escolaridade” corroborou a observação de outros estudos como um fator associado à 
demência, e a variável “nível sócio-econômico” mostrou-se influenciada por outras 
variáveis. CONCLUSÕES: A taxa de prevalência de demência deste estudo se situou 
em uma faixa intermediária entre os estudos mundiais. Comprometimento cognitivo 
e funcional se apresentou como uma condição bastante heterogênea, associada a 
várias condições clínicas do idoso. 
 
Descritores: demência, epidemiologia,  prevalência, envelhecimento, idoso, 
cognição.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 

 
 

SUMMARY 
 
Lopes MA. Epidemiological survey of prevalence of dementia in Ribeirão Preto 
(thesis). São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2006.  
139p. 
  
INTRODUCTION: The pronounced ageing in Brazilian population makes the 
knowledge about dementia in Brazil fundamental. Worldwide studies of prevalence 
noticed some differences in distribution of dementia among elderly people, in regard 
to age, sex, education and provenance (urban or rural). Other worldwide 
epidemiological surveys observed certain associated factors to this disease, such as 
physical activity, anti-inflammatory drug use, alcohol drinking and hypertension. In 
spite of several surveys estimating prevalence of dementia around the world, there 
are few studies investigating the prevalence of dementia in Brazil and Latin America. 
OBJECTIVE: To estimate prevalence of dementia and cognitive and functional 
impairment (CFI), in an elderly community sample, in Ribeirão Preto, evaluating its 
distribution on several social-demographic and clinical factors. METHODS: The 
population was drawn from three different social areas representing the dwelling 
subjects living at the city of Ribeirao Preto, aged 60 years or older. Cluster sampling 
was applied. Data were obtained in two phases. The instruments used in first phase 
(selection of cognitive and functional impairment ‘cases’) were: “Mini Mental of 
State Exam” (MMSE), “Fuld Object Memory Evaluation” (FOME), “Informant 
Questionnaire on cognitive decline in the elderly” (IQCODE), “Bayer-Activities for 
Daily Living / Activities for Daily Living- International Scale” (B-ADL / ADL-IS)” 
and a clinical interview. The instruments used in second phase (selection of 
dementia) were “Cambridge Examination” (CAMDEX), “Clinical Dementia Rating” 
(CDR), and “Bayer-Activities for Daily Living / Activities for Daily Living- 
International Scale” (B-ADL / ADL-IS). The data obtained were submitted to 
univariate and logistic regression analysis. RESULTS: 1.145 elderly persons were 
evaluated. The sample showed a mean age of 70,9 years (60-100; SD: 7,7); 63,4% of 
the subjects were female, 57,6% were married and 52,8% had up to 4 years of 
schooling. 217 subjects presented CFI; prevalence rate in elderly aged 60 years or 
older was 18,9% (95% CI: 16,6-21,1). Prevalence rate in elderly aged 65 years or 
older was 21,9% (95% CI: 19,5-24,2). Following logistic regression analysis, higher 
“age”, low “education”, “stroke”, “epilepsy” and “depression” were associated with 
CFI. Female “sex”, “widowed”, low “social class” and “head trauma” were 
associated with CFI only on univariate analysis.  69 subjects presented dementia; 
prevalence rate in elderly aged 60 years or older was 6,0% (95% CI: 4,6-7,3). 
Prevalence rate in elderly aged 65 years or older was 7,2% (95% CI: 5,7-8,6). 
Following logistic regression analysis, higher “age”, “stroke”, “epilepsy” and 
“arthritis” (inverse relation) were associated with dementia. “Education” showed a 



    

tendency of association on category “illiterate”. Low “education”, low “social class” 
and “widowed” were associated only on univariate analysis. DISCUSSION: The high 
CFI rate was very similar to those found by studies in Brazil, Puerto Rico and 
Malasya. In respect of dementia, the variable “age” presented a well-known 
associated factor, the variable “sex” exhibited contradictory data, the variable 
“education” corroborated other studies as an associated factor and the variable 
“social class” was influenced by other variables. CONCLUSION: The prevalence of 
dementia rate of this study was in an intermediary level between worldwide studies. 
Cognitive and functional impairment is a rather heterogeneous condition which may 
be associated with various clinical conditions found in the elderly population. 
 
Descriptors: dementia, epidemiology, prevalence, ageing, elderly, cognition. 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

1 - INTRODUÇÃO 

               

 

1.1 - Envelhecimento da população brasileira 

 A população brasileira, a exemplo do que vem acontecendo em todo mundo, 

está envelhecendo. A faixa da população com idade maior ou igual a 60 anos, que 

correspondia a 4,7% em 1960 (IBGE, 1965)1, aumentou para 6,1% em 1980 (FIBGE, 

1983)2, e saltou para 8,5% em 2000 (FIBGE, 2002)3(Gráfico 1). No entanto, a 

distribuiução populacional é distinta entre as regiões e os estados.  A região mais 

“envelhecida” é a região sudeste, com 9,3% de idosos, e a mais “jovem” é a região 

norte, com 5,5%. Os estados mais “velhos” são Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e  

Paraíba, com 10,7, 10,5 e 10,2% de idosos, respectivamente, e os estados mais 

“novos” estão todos na região norte,  Roraima, Amapá e Amazonas, com 4,0, 4,1 e 

4,9% de idosos, respectivamente (FIBGE, 2002) 3. Não obstante este envelhecimento 

desigual, a projeção para 2025 é que o país será o 6º país em população idosa, com 

32 milhões de pessoas com idade maior ou igual a 60 anos (RAMOS et al., 1987)4.  

 
Gráfico 1 - Crescimento da população com idade maior ou igual a 60 anos, no Brasil, 
                  no período 1960-2000                   
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1.2 - Transição epidemiológica 

  Esta mudança de alta fecundidade/alta mortalidade para baixa 

fecundidade/baixa mortalidade, chamada de “transição epidemiológica”, guarda 

diferenças entre os países. Nos países desenvolvidos, esta transformação ocorreu 

lentamente, em uma população mais homogênea e através da aquisição de modernas 

tecnologias da medicina, que se somaram às adequadas condições de vida pré-

existentes (urbanização adequada, melhoria nutricional, melhores condições 

sanitárias). Por outro lado, nos países em desenvolvimento, como no caso do Brasil, 

ela se dá numa população heterogênea, ainda sem as condições adequadas para um 

bom padrão de vida, e ocorrendo principalmente devido à modernização da medicina 

(KALACHE et al., 1987)5.        

 

1.3 - Envelhecimento e Saúde Mental 

 Enquanto a freqüência da grande maioria das doenças mentais diminui ou se 

mantém na mesma proporção entre os mais idosos, quando comparados à população 

mais jovem (GURLAND, 1996)6, os quadros demenciais caminham no sentido 

oposto. A demência figura como a doença mental que mais sofre influência da idade. 

As revisões de JORM et al. (1987)7 e de RITCHIE et al. (1992)8, encontraram uma 

relação fortemente positiva entre idade e demência, detectando o aumento de 2 vezes 

da taxa de prevalência de demência a cada 5,1 anos e 5,7 anos, respectivamente. 

JORM E JOLLEY (1998)9, em uma metanálise recente, encontraram um aumento 

considerável da incidência de demência até a idade de 90 anos.  Os quadros 
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demenciais, desta forma, têm recebido especial destaque nos últimos anos. 

Sobretudo, se considerarmos o comprometimento funcional que causam e a 

irreversibilidade da maior parte dessas doenças. 

 

1.4 - Epidemiologia de demência   

1.4.1 - Estudos de prevalência 

 Outras duas revisões também observaram o aumento das taxas de prevalência 

com o avanço da idade: a de ROCCA et al. (1991)10, avaliando estudos europeus, e a 

de FRATIGLIONI et al. (1999)11, examinando descritivamente estudos em todo 

mundo. No entanto, as revisões de RITCHIE E KILDEA (1995)12 e a de LOPES 

(2002)13, utilizando métodos estatísticos apropriados, encontraram uma queda do 

aumento das taxas de prevalência nas faixas etárias mais altas. Este resultado levou à 

conclusão, por fim, de que a demência “estaria relacionada à idade e não ao 

envelhecimento”.   

Procurando avaliar melhor a distribuição destes quadros na população idosa, 

em todo o mundo, nós vamos nos deparar com resultados variados, muitas vezes 

semelhantes, mas às vezes opostos, como pode ser demonstrado nos dados 

apresentados a seguir, extraídos e adaptados da revisão de LOPES (2002) 13, de 

estudos de prevalência de demência publicados no período de 1994 a 2000 (Tabela 

1). 

O que se observou nos estudos foi uma taxa de prevalência de demência, a 

partir dos 65 anos, em torno de 6%, com tendência de elevação com a idade, como se 

vê na Tabela 2. 
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Tabela 1 - Estudos de prevalência de demência, no período de 1994-2000. Os estudos 
                foram inicialmente agrupados por continente e em seguida por idade 

AUTOR ANO PAÍS N IDADE PREVALÊNCIA 
(%) 

DIAGNÓSTICO† 

             
Ott et al.14 1995 Holanda 7528 > 55 6,3 a    c 
Prencipe et al.15 1996 Itália 1022 > 64  8 a    c      f    h 
Boersma et al.16 1998 Holanda 2191 > 65  6,5 a       d 
Brayne et al.17 1998 Inglaterra 2622 > 65 6,6           e              k  
Andersen et al.18 1997 Dinamarca 3346 > 65  7,1 a    c      f 
Roelands et al.19 1994 Bélgica 1736 > 65 9 a       d  
Lobo et al.20 1995 Espanha 1134 > 65 5,5 a          e 
Pousa et al.21 1995 Espanha 273 > 65 13,9         d 
Pi et al.22 1996 Espanha 516 > 65  14,9 a              g 
Manubens et al.23 1995 Espanha 1127 > 70 17,7 a    c d e  
Wernicke and 

Reischies24 
1994 Alemanha 156 > 70  11,7 a  

DAlessandro et al25 1996 Itália 365 > 74 21,9 a         e f 
Azzimondi et al.26   1998 Itália 773 > 74  28,4 a         e f 
Strauss et al.27 1999 Suécia 1848 > 77  19,3 ‡  a         e f  
Fichter et al.28 1995 Alemanha 402 > 85 27,8 a b  
Ravaglia et al.29 1999 Itália 154 > 100  61,9 a b c      f  
       
Shaji et al.30 1996 Índia 2067 > 60  3,1 a b 
Yamada et al.31 1999 Japão 2934 > 60 7,2 a    c    e f 
Komahashi et al.32 1994 Japão 2778 > 65 6,1 a         e 
Kiyohara et al.33 1994 Japão         1189  > 65 5,5‡   a 
Ogura et al.34 1995 Japão 3524 > 65 6,7 a    c    e 
Shiba et al.35 1999 Japão 201 > 65  8,5 a    c    e 
Chandra et al.36 1998 India 536 > 65  1,3               f       i 
Park et al.37 1994 Coréia 766 > 65 10,8 a         e 
Woo et al.38 1998 Coréia 2171 > 65 9,5 a   c   e 
Liu et al.39 1996 Taiwan 1200 > 65  4,4 a    c           h 
Lin et al.40 1998 Taiwan 4015 > 65 3,7   b c   e        h i 
Liu et al.41 1995 Taiwan 5297 > 65  2 a  
Chiu et al.42 1998 Hong Kong 1034 > 70  6,1 a       d  
Asada et al.43 1996 Japão 47 > 100  70,2 a b c  
       
Hendrie et al.44 1995 EUA 4812 > 65  4,8 a b c 
Beard et al.45 1995 EUA § REP > 65  5,7                         j 
Graves et al.46 1996 EUA 1985 > 65  6,3 a    c      f 
Fillenbaum et al.47 1998 EUA 4236 > 65  7 – 7,2 a    c  
Breitner et al.48 1999 EUA 5677 > 65  9,6 a    c            h i    
McDowell et al.49 1994 Canadá 10263 > 65 4,2 a b c  
Ebly et al.50 1994 Canadá 4510 > 85 28,5 a b c   e 
Powell51 1994 EUA 40 > 100 57,5              f 
       
Farrag et al.52 1998 Egito 2000 > 60 4,5 a    c   e 
Ogunniyi et al.53 1997 Nigéria 2494 > 65  2,2 a b c  
       
Herrera Jr. et al.54 1998 Brasil 1660 > 65  7,1 a   c    e f    h         
       
Henderson et al.55 1994 Australia 1377 > 70 7,3‡ a b 

† Critérios e/ou Instrumentos Diagnósticos: (a) “Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 3rd ed. 
rev” (DSM-III-R)(APA, 1987)56 or “Diagnostic and statistical  manual of mental disorders, 4th ed.” (DSM-
IV)(APA, 1994)57; (b) Classification of Mental and Behavioural Disorders - ICD -10 (WHO, 1992)58;  (c) 
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“National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer’s Disease and 
Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA)”(McKHANN et al., 1984)59; (d) “Cambridge Mental 
Disorders of the Elderly Examination” (CAMDEX) (ROTH et al., 1986)60; (e) Escala Isquêmica de Hachinski 
(HIS) (HACHINSKI et al., 1975)61; (f) “Clinical Dementia Rating” (CDR) (HUGHES et al., 1982)62; (g) 
“Blessed Dementia Scale” (BDS) (BLESSED et al., 1968)63; (h) “National Institute of Neurological Disorders 
and Stroke and Association Internationale pour la Recherche et l’Enseignement en Neurosciences (NINDS-
AIREN) (ROMAN et al., 1993)64;  (i) “The Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease” 
(CERAD) (MORRIS et al., 1989)65; (j) “Rochester Epidemiologic Project” (REP)66; (k) AGECAT (COPELAND 
et al., 1986)67.  
‡ Taxa bruta 
§ Projeção a partir dos dados dos censos de 1970 a 1990 
 

 

Tabela 2 - Efeito da idade sobre as taxas mundiais de prevalência de demência  
FAIXA ETÁRIA N (ESTUDOS 

AVALIADOS) 
TAXA MÉDIA 

(%)†         (IC 95% ) 
AUMENTO DAS 

TAXAS  ‡ 
65-69 17 1,2    (0,8 – 1,5)  
70-74 19 3,7    (2,6 – 4,7) 3,0 
75-79 21 7,9    (6,2 – 9,5) 2,1 
80-84 20 16,4  (13,8 – 18,9) 2,0 
85-89 16 24,6  (20,5 – 28,6) 1,5 
90-94 6 39,9  (34,4 – 45,3) 1,6 
= 95 6 54,8  (45,6 – 63,9) 1,3 

† taxa média de prevalência de demência  
‡ aumento das taxas, em comparação com a taxa anterior 

 
 

Houve um número maior de casos no sexo feminino em 75% dos estudos 

(chegando à razão de 2:1), embora não tenha sido constatada diferença 

estatisticamente significativa entre os sexos.  

Com relação à etiologia, a proporção Doença de Alzheimer:Demência 

Vascular (DA:DV) ficou acima de 4:1 nos países ocidentais, destacando-se o estudo 

sul-americano (Brasil) (HERRERA et al., 1998)54 que encontrou uma razão DA:DV 

2 a 3 vezes maior do que a das outras regiões (comparação entre os continentes). No 

continente asiático houve uma inversão desta relação em 25% dos estudos, com taxas 

maiores de Demência Vascular do que de Doença de Alzheimer, e no Japão 
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observou-se uma mudança histórica, com taxas decrescentes de demência vascular.  

FOLSTEIN et al. (1985)68 também encontraram taxas maiores de demência por 

múltiplos infartos (2.8%) do que de Doença de Alzheimer (2.0%), na população 

norte-americana.  Uma explicação para este resultado baseia-se no fato de que esta 

amostra tinha uma alta proporção de indivíduos da raça negra, corroborando os 

achados de HEYMAN et al. (1991)69, que detectaram uma proporção maior de 

demência vascular em indivíduos da raça negra, do que em indivíduos de raça 

branca.   

 A procedência (rural ou urbana) apresentou-se como uma variável a ser 

melhor investigada como fator de risco para demência. A maior taxa no Japão 

(SHIBA et al., 1999)35, a maior taxa no continente asiático (PARK et al., 1994)37, e as 

maiores taxas européias (POUSA et al., 1995; PI et al., 1996)21,22 foram obtidas em 

populações rurais ou rurais/urbanas. No entanto, tanto na análise univariada quanto 

na análise multivariada observaram-se taxas maiores de prevalência de demência 

entre os estudos que investigaram pessoas da zona urbana. 

Baixa escolaridade apresentou-se associada a taxas maiores de demência nos 

estudos de OTT et al. (1995)14, PRENCIPE et al. (1996)15 e YAMADA et al. (1999)31, 

sinalizando um potencial efeito protetor da educação. Neste sentido, três hipóteses 

procuram explicar este efeito: a hipótese da “reserva cerebral”, segundo a qual a 

educação aumentaria a densidade sináptica neocortical (KATZMAN, 1993)70; a 

hipótese da “reserva cognitiva”, que defende a idéia de que a educação forma uma 

reserva que retarda o início das manifestações da demência (STERN et al., 1999)71; e 

a hipótese  da “lesão cerebral” (“brain battering”), que procura demonstrar a 
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associação entre baixa educação e demência através de uma ocorrência maior de 

pequenas lesões cérebro-vasculares entre as pessoas de baixa escolaridade (DEL 

SER et al., 1999)72. No entanto, comparando duas comunidades com diferentes níveis 

sócio-culturais e de escolaridade, AZZIMONDI et al. (1998)26 observaram uma taxa 

maior de prevalência na comunidade de maior nível sócio-cultural e escolaridade. A 

ressalva que pode ser feita a este trabalho é o fato da baixa escolaridade ter sido 

inferida a partir da população geral da comunidade e não da amostra de idosos.  

A respeito do fator genético, BREITNER et al. (1999)48 encontraram um risco 

de 70% dos portadores do alelo apoE e4 desenvolverem DA, confirmando os 

achados de HENDERSON et al. (1995)73,  que destacaram a influência parcial do 

alelo e4 sobre o desenvolvimento de DA. ASADA et al. (1996)43 não observaram a 

influência do alelo apoE e4 no surgimento de DA entre os centenários.  

 

1.4.2 - Fatores associados 

 Além dos fatores descritos na seção de estudos de prevalência, outros fatores 

merecem consideração no entendimento de como os quadros de demência se 

distribuem na população.  Uso de anti-inflamatórios, uso de álcool, epilepsia, fatores 

associados a doença cérebro-vascular (hipertensão, diabetes mellitus, colesterol 

aumentado) e atividade física são variáveis que têm sido investigadas na associação 

aos quadros de demência. 

 Em uma revisão sistemática de estudos observacionais (transversais e 

longitudinais), SZEKELY et al. (2004)74 encontraram uma diminuição do risco de 

desenvolvimento de Doença de Alzheimer em pessoas que fizeram uso de anti-
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inflamatórios não esteróides. Possíveis mecanismos para o efeito protetor de tais 

medicações foram destacados por estes autores: diminuição do processo inflamatório 

cerebral, redução da morte celular devido à excitotoxicidade glutamatérgica e 

redução da formação de placas de beta-amilóide, pela redução da porção de beta-

amilóide circulante que provem das plaquetas. No entanto, em uma meta-análise 

semelhante, CRAEN et al. (2005)75 contestaram os benefícios encontrados no uso 

destas medicações em estudos prospectivos, atribuindo-os a vários tipos de viéses 

(por exemplo: publicação e prescrição), e alertaram para a necessidade de se 

identificar padrões específicos no processo inflamatório associado aos quadros de 

demência antes de se cogitar o uso de intervenções medicamentosas.    

 O uso de álcool não exibe uma relação linear com os quadros de demência 

em estudos epidemiológicos, como observaram HULSE et al. (2005)76. MUKAMAL 

et al. (2003)77, em um estudo caso-controle,  observaram um risco menor de 

demência entre os que consumiram de 1 a 6 doses de álcool por semana, quando 

comparados aos abstinentes, e um risco maior entre os que consumiram uma 

quantidade superior a 14 doses por semana, quando comparados aos outros dois 

grupos. Ademais, o efeito protetor do uso moderado de álcool foi mais pronunciado 

entre os apoE e4 negativos. Na mesma direção, THOMAS E ROCKWOOD (2001)78, 

em um estudo de coorte com 10.268 idosos, encontraram um risco aumentado para 

demência entre os abusadores de álcool (prováveis e definidos). ANTILLA et al. 

(2004)79, também em um estudo prospectivo, com 1.464 adultos de meia idade 

seguidos por 23 anos, encontraram associação entre aumento do uso de álcool e 

demência, apenas entre os apoE e4 positivos. Com relação ao desenvolvimento de 
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comprometimento cognitivo leve, estes autores encontraram um risco duas vezes 

maior entre os “abstinentes” e “bebedores freqüentes”, quando comparados com os 

“bebedores infrequentes”.  Se por um lado, o efeito protetor do uso moderado de 

álcool sobre os quadros de demência pode estar correlacionado a uma menor 

ocorrência de lesões vasculares (MUKAMAL et al., 2001; den HEIJER et al., 

2004)77,80, o uso excessivo provavelmente aumentaria o risco de demência apenas 

quando associado a outros fatores, tais como deficiência de vitamina B1, B12 e 

folatos, doença hepática crônica com comprometimento cerebral, predisposição 

genética e estilo de vida sedentário (HULSE et al., 2005)76.  

 A presença de comprometimento cognitivo nos quadros de epilepsia é 

conhecida e pode estar associada a vários motivos: doença cerebral primária, 

convulsões e uso de anticonvulsivantes. No entanto, esta relação é controversa 

quando se considera a relação entre epilepsia “crônica” e o desenvolvimento de 

deterioração cognitiva (CARAMELLI E CASTRO, 2005)81. BRETELER et al. 

(1995)82, em estudo prospectivo de 8 anos, com pessoas de 50-75 anos de idade, 

encontraram um risco aumentado de demência em pessoas com epilepsia, porém 

baixo (RR: 1.5; IC95%: 1.4-1.7).   

 Com relação aos fatores cérebro-vasculares, os estudos observacionais 

apontam para uma forte associação com demência e Demência Vascular, e resultados 

controversos no caso da Doença de Alzheimer. O estudo comparativo de caso clínico 

de MORTEL et al. (1993)83 observou um aumento do risco de “demência vascular 

isquêmica”, e não de Doença de Alzheimer, entre os pacientes com hipertensão 

arterial e  diabetes mellitus. LANDIN et al. (1993)84, em estudo de desenho 
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semelhante, não somente encontraram taxas significativamente maiores de pressão 

arterial e glicose sanguínea entre os pacientes com Demência Vascular, quando 

comparados com os pacientes com Doença de Alzheimer, mas também observaram 

taxas menores destes parâmetros nos pacientes com Doença de Alzheimer, quando 

comparados com a população de referência “saudável”. Esses achados levaram os 

autores a formularem a hipótese da “síndrome hipometabólica” na Doença de 

Alzheimer. TATEMICHI et al. (1993)85, contestando os estudos que procuravam 

distinguir clínica e laboratorialmente doença cérebro-vascular e Doença de 

Alzheimer, compararam pacientes pós AVC, com demência e sem demência, com o 

propósito de entender melhor porque alguns pacientes com AVC desenvolviam 

demência. Utilizando observações transversais, os autores encontraram uma 

associação de demência com AVC prévio e diabetes mellitus, e não com hipertensão 

arterial e doença cardíaca. Ademais, destacaram que embora fosse assumido que 

hipertensão arterial tinha um papel importante na patogênese da demência 

relacionada a AVC, esta doença formalmente não vinha sendo estudada em estudos 

clínicos. Neste sentido, SKOOG et al. (1996)86, em estudo longitudinal de 15 anos 

com pacientes de 70 anos de idade no início do seguimento, observaram uma 

associação entre hipertensão arterial na idade de 70 anos e o desenvolvimento de 

demência 15 anos depois. Este resultado incluiu tanto Doença de Alzheimer quanto 

Demência Vascular, separadamente, havendo uma importante diferença entre os 

idosos com DA, os quais apresentaram uma queda dos níveis pressóricos  com o 

passar dos anos. No entanto, POSNER et al. (2002)87 encontraram em hipertensos 

um risco maior de Demência Vascular, mas não de Doença de Alzheimer. Em artigo 
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de revisão descritiva, HANON E FORETTE (2005)88 exibiram 23 estudos 

longitudinais que investigaram a associação entre  pressão arterial e declínio 

cognitivo ou demência, com os seguintes resultados: tendo declínio cognitivo como 

referência, correlação positiva foi encontrada em 10 estudos, correlação negativa em 

2, e curva em “J” em 3; tendo demência como referência,  correlação positiva foi 

observada em 3 estudos, dos quais 2 exibiram este resultado tanto para Doença de 

Alzheimer quanto para Demência Vascular; com a Doença de Alzheimer como 

referência, resultados opostos foram encontrados em 2 estudos, e ausência de 

correlação em 1 estudo; e, finalmente, tendo Demência Vascular como referência, 

correlação positiva foi exibida no único estudo apresentado. Os autores ainda 

destacaram que a redução da pressão arterial em idosos demenciados talvez possa 

explicar resultados contraditórios em estudos transversais. A mesma revisão 

apresentou 7 ensaios clínicos randomizados, controlados por placebo, avaliando o 

efeito de drogas anti-hipertensivas sobre o declínio cognitivo ou demência: 5 

encontraram redução do risco de demência (7 a 55%), dos quais 3 com significância 

estatística; 1 observou redução do risco de declínio cognitivo relacionado a AVC 

(41%), e 1 encontrou efeito não significante sobre a função cognitiva. A despeito da 

controvérsia apontada por FUJISHIMA E  TSUCHIHASHI (1999)89, a respeito da 

relação entre hipertensão arterial e DA, e à luz dos dados apresentados acima, são 

muito fortes as evidências associando hipertensão arterial a demência. Ademais, com 

o propósito de esclarecer porque hipertensão arterial levaria à demência, van DIJK et 

al. (2004)90, reunindo 10 estudos de coorte europeus, que avaliaram no total 1.805 

idosos não demenciados de 65 a 75 anos de idade, que haviam feito ressonância 
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magnética de crânio 5 a 20 anos antes, observaram um risco aumentado de graves 

lesões de substância branca em idosos hipertensos.  

 Além dos dois estudos de caso-controle (MORTEL et al., 1993; LANDIN et 

al., 1993)83,84 e do estudo tranversal (TATEMICHI et al., 1993)85, apresentados 

anteriormente, dois estudos de coorte também demonstraram associação entre 

diabetes mellitus e demência (os estudos de caso-controle encontraram associação 

apenas com Demência Vascular e não com Doença de Alzheimer). Avaliando 6.370 

idosos por 2,1 anos (média), OTT et al. (1999)91 observaram um risco quase duas 

vezes maior de demência e de Doença de Alzheimer entre os pacientes com diabetes 

mellitus. No entanto, os autores alertaram para a existência de fatores vasculares 

influenciando a associação com Doença de Alzheimer. Embora não tenha havido 

diferença relevante no risco relativo entre Doença de Alzheimer com e sem doença 

cérebro-vascular, e entre os casos de Doença de Alzheimer com e sem exame de 

ressonância magnética, os autores não descartaram a possibilidade de AVC e 

pequenos infartos estarem envolvidos na associação entre Doença de Alzheimer e 

diabetes mellitus. Em outro estudo prospectivo, no qual 824 idosos com idade acima 

de 55 anos foram acompanhados por 5,5 anos (média), ARVANITAKIS et al. 

(2004)92 observaram um risco 65% maior de desenvolvimento de Doença de 

Alzheimer entre os sujeitos com diabetes mellitus, quando comparados com os 

sujeitos sem esta doença. Além de fatores vasculares envolvidos na patogênese da 

Doença de Alzheimer, e que portanto poderiam explicar a associação com diabetes 

mellitus, os autores dos dois últimos estudos destacaram o papel de mecanismos 

bioquímicos, tais como a enzima de degradação da insulina participando da 
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regulação de beta-amilóide e da fosforilação da proteína tau e os produtos “advanced 

glycation end” (presentes nas placas senis e nos emaranhados neurofibrilares; 

formados pelo excesso de glicose no sangue).  

 A influência dos níveis séricos de colesterol sobre os quadros de demência e 

Doença de Alzheimer também é controversa entre os estudos epidemiológicos. Três 

estudos de prevalência demonstraram associação com demência ou Doença de 

Alzheimer: o estudo de NOTKOLA et al. (1998)93 observou uma chance quase três 

vezes maior de ter Doença de Alzheimer entre os indivíduos com alto nível de 

colesterol sérico  (OR: 3,1; IC 95%: 1,2-8,5);  o estudo de WOLOZIN et al. (2000)94 

encontrou uma prevalência menor de Doença de Alzheimer entre os indivíduos que 

usaram medicamentos para redução dos níveis de colesterol sérico (estatinas); e o 

estudo de DUFOIL  et al. (2005) 95 observou associação entre “hiperlipidemia” (nível 

de colesterol total alto) e taxas maiores de “demência do tipo não Alzheimer”, e entre 

uso de “medicação redutora de lipídio” e taxas menores de demência. No entanto, 

estudos de coorte encontraram resultados divergentes. O “Framingham Study” (TAN 

et al., 2003)96 investigou o desenvolvimento de Doença de Alzheimer em 1.026 

indivíduos, os quais haviam sido monitorados quanto aos “níveis totais de colesterol 

sérico” nos últimos 50 anos, e não encontrou associação estatisticamente 

significativa. LI et al. (2005)97, em estudo de desenho semelhante ao anterior, 

acompanharam 2.356 sujeitos com pelo menos uma dosegem prévia de “colesterol 

sérico total”, e não encontraram associação nem com Doença de Alzheimer e nem 

tampouco com demência. A despeito do papel do colesterol na formação de beta-

amilóide (FREARS et al., 1999)98, o que teoricamente suportaria a associação entre 
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colesterol sérico e Doença de Alzheimer, os estudos epidemiológicos ainda são 

inconclusivos para tal afirmação.  

 Atividade física tem sido associada a risco menor de desenvolvimento de 

comprometimento cognitivo e demência em estudos populacionais prospectivos. 

LAURIN et al. (2001)99, avaliando 4.615 idosos em um período de 5 anos, 

observaram associação entre “níveis altos de atividade física” e “riscos” reduzidos de 

comprometimento cognitivo, Doença de Alzheimer e “demência de qualquer tipo”. 

ROVIO et al. (2005)100, examinando 1.449 idosos de 65-79 anos, após um tempo 

médio de seguimento de 21 anos, encontraram associação entre “atividade física em 

hora de lazer” na meia vida (pelo menos duas vezes por semana) e um risco reduzido 

de demência e Doença de Alzheimer, especialmente entre os apoE e4 positivos. 

PODEWILS et al. (2005)101, examinando 3.375 idosos por um período de 5,4 anos, 

observaram um risco menor de demência entre os idosos mais envolvidos em 

atividades físicas (= 4 atividades), quando comparados aos menos envolvidos (0-1 

atividade). A principal diferença em relação ao estudo anterior foi a ausência de 

associação entre os apoE e4 positivos. 

 

1.5 - Pesquisa de Prevalência de Demência 

1.5.1 - Princípios Gerais 

A prevalência é uma medida de frequência que se refere à proporção de 

pessoas afetadas por uma determinada doença, em uma população definida, em um 

determinado ponto do tempo. Os estudos epidemiológicos descritivos, transversais, 

usados para investigar em uma determinada população as taxas de prevalência da 
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doença em questão e a relação desta com vários fatores sócio-demográficos, são úteis 

para levantar hipóteses causais (MANN, 1997)102. Ademais, são extremamente 

importantes para o planejamento das ações de saúde, visando o atendimento mais 

racional para uma determinada população.  

 Estes estudos têm sido realizados tradicionalmente em duas etapas, como 

destacam NEWMAN et al. (1990)103, e como pode ser observado na revisão de 

LOPES (2002)13. As duas etapas geralmente se caracterizam por: uma etapa de 

“screening’’, e outra de aprofundamento diagnóstico. As desvantagens do estudo 

feito em uma etapa são a necessidade de entrevistadores especializados e a extensa 

duração das entrevistas em uma grande amostra. Por outro lado, no estudo feito em 

duas etapas deve-se atentar para a possibilidade de abandono entre as etapas, o que 

pode ocorrer por mudança de endereço ou por morte (MANN, 1997)102. Neste 

sentido, a sobrevida do idoso e a possibilidade de sua institucionalização têm um 

papel importante. 

          Alguns requisitos precisam ser cumpridos quando se faz uma pesquisa deste 

tipo. Inicialmente é preciso definir as características da população estudada - 

populacão total ou selecionada por faixa etária, população da comunidade ou de 

instituições - para que se possa, sobretudo, realizar comparações com outras 

pesquisas. Outro cuidado deve ser a escolha da estratégia adequada para a captação 

da população - registro eleitoral, registro de serviços de saúde, registro  de serviços 

sociais - para permitir que os indivíduos com a condição estudada tenham a mesma 

probabilidade de serem incluídos do que os outros (MANN, 1997)102.   
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Definida a população a ser estudada, o passo seguinte será a definição do 

“caso”. A maior parte dos estudos de prevalência de demência, listada na revisão 

descrita acima, selecionou seus casos, como já dito anteriormente, em duas etapas. 

Na primeira etapa, geralmente foram utilizados instrumentos para a avaliação da 

performance cognitiva, os quais não definem os casos de demência, mas selecionam 

uma amostra provável de indivíduos com uma determinada probalidade de ter a 

doença pesquisada. Na segunda etapa, foram utilizados procedimentos para a 

definição do diagnóstico, através de critérios diagnósticos bem estabelecidos. 

 

1.5.2 - Instrumentos para “screening” de demência  

           Existe uma grande diversidade de instrumentos que podem ser utilizados 

como “screening” em estudos de prevalência de demência. Na revisão de LOPES 

(2002)13 observou-se que 29 procedimentos diferentes foram empregados para 

selecionar os prováveis casos de demência, na maioria das vezes havendo 

combinação de mais de um instrumento.       

Dos 42 estudos desta revisão, 23 utilizaram o “Mini Mental State 

Examination” (MMSE) (FOLSTEIN et al., 1975)104, um  instrumento de “screening” 

largamente usado e aceito internacionalmente, porém com limitações, sobretudo em 

indivíduos de baixa escolaridade; ademais, 12 destes estudos tiveram o complemento 

de outro instrumento (LOPES, 2002)13. Segundo os seus criadores, o MMSE foi 

elaborado para estimar quantitativamente a gravidade do prejuízo cognitivo. Porém, 

o MMSE também tem sido empregado para classificar demência em níveis de 

gravidade: leve, moderada e grave (TOMBAUGH E MCINTYRE, 1992)105. Este 
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instrumento consiste de várias questões, agrupadas em sete categorias de funcões 

cognitivas, totalizando 30 pontos: orientação temporal (5 pontos), orientação espacial 

(5 pontos), registro de três palavras (3 pontos), atenção e cálculo (5 pontos), 

evocação de três palavras (3 pontos), linguagem (8 pontos) e construção visual (1 

ponto). A pontuação menor ou igual a 23 tem sido reconhecida, pela maior parte dos 

estudos, como  indicativa de prejuízo cognitivo. No entanto, a partir do estudo do 

“Epidemiologic Catchment Area” (ECA), de 1991, criou-se uma tendência de 

classificar a gravidade do prejuízo em três níveis: 24-30 = sem prejuízo cognitivo, 

18-23 = prejuízo cognitivo leve, e 0-17 = prejuízo cognitivo grave.  TOMBAUGH E 

MCINTYRE (1992)105, em uma importante revisão, examinaram as informacões 

acumuladas ao longo de 26 anos acerca das propriedades psicométricas e a utilidade 

do MMSE. No aspecto confiabilidade, com relação à consistência interna, níveis 

maiores (nível alfa) de confiabilidade foram encontrados em um grupo misto de 

pacientes clínicos (0,96), e níveis mais modestos em amostras comunitárias (0,68 e 

0,77). Níveis maiores de confiabilidade também foram encontrados em amostra 

comunitária com menor nível de escolaridade, quando comparada com outra de 

maior nível de escolaridade. No aspecto confiabilidade teste-reteste, os coeficientes 

se situaram entre 0,80 e 0,95, em intervalo inferior a dois meses, tanto em sujeitos 

intactos quanto em não-intactos cognitivamente. No entanto, quando o intervalo 

teste-reteste foi maior (1-2 anos), os coeficientes foram bem menores (menor do que 

0,50), em amostra intacta cognitivamente, sugerindo cautela na interpretação de 

pequenas alterações em estudos longitudinais. ANTHONY et al. (1982)106, em 

amostra hospitalar examinada através do DSM-III para a detecção de delirium e 
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demência, encontraram níveis de 87% de sensibilidade. Amostra hospitalar e 

gravidade do prejuízo cognitivo correlacionaram-se, em determinados estudos, com 

níveis maiores de sensibilidade. Em sujeitos com doenças psiquiátricas e 

neurológicas, a sensibilidade atingiu níveis menores (21-76%). No aspecto 

especificidade, a maior parte dos estudos encontrou níveis moderados a altos de 

especificidade. O grau de correlação com outros testes de performance cognitiva 

(testes de “screening” cognitivo, inteligência, memória e testes neuropsicológicos) 

mostrou-se consistente, ressaltando que na avaliação das atividades da vida diária, as 

atividades instrumentais (culinária, finanças) tiveram maior correlação do que as 

atividades básicas da vida diária (vestir-se, alimentar-se). O grau de escolaridade 

pode produzir erros de classificação, como foi observado em alguns estudos: 

enquanto na amostra de baixa escolaridade pode haver um aumento dos falso-

positivos, na amostra de alta escolaridade pode haver um aumento dos falso-

negativos. BERKMAN (1986)107, no entanto, sugeriu não ajustar o ponto de corte 

conforme o grau de escolaridade, para não interferir na investigação da educação 

como fator de risco para demência. Com relação à idade, os estudos demonstram que 

sujeitos mais idosos apresentaram uma tendência para pontuações mais baixas. No 

entanto, como a idade parece ser  um fator de risco para demência, esta tendência 

não pode ser vista apenas como um fator de viés psicométrico. Os fatores sexo e raça 

não causaram diferenças significativas nos resultados. Os ítens, quando analisados 

individualmente, tiveram o seguinte comportamento: os ítens evocação das três 

palavras, atenção e cálculo, construção visual e orientação espacial, tanto em sujeitos 

“normais” quanto em sujeitos com demência, foram os mais sensíveis, sendo que nos 
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sujeitos com demência os ítens de linguagem, nomeação de dois objetos e repetição 

de frase foram os menos sensíveis. No ítem atenção e cálculo, soletrar a palavra de 

trás para frente teve pontuações maiores do que a série de subtrações de 7. Os 

autores finalizaram a revisão com algumas sugestões de modificação para ajustar o 

teste às condicões de cada pesquisa ou amostra populacional: mudar o ponto de 

corte, estratificar níveis de educação com respectivos pontos de corte (ambas 

podendo alterar a sensibilidade e a especificidade), usar procedimentos para 

diferenciar o valor dos ítens, modificar o conteúdo do MMSE (excluindo ou 

incluindo questões), e incluir o MMSE dentro de uma bateria de testes. 

BERTOLUCCI et al. (1994)108, ao estratificar níveis de escolaridade com os 

respectivos pontos de corte (13 para analfabetos, 18 para baixa e média escolaridade, 

e 26 para alta escolaridade), encontraram elevados níveis de sensibilidade e 

especificidade. CRUM et al. (1993)109, procurando avaliar a distribuição do MMSE 

com relação à idade e à educação, encontraram os seguintes resultados: correlação 

positiva entre baixa pontuação, baixa escolaridade e progressão da idade; maior 

variação das pontuações finais entre os sujeitos de menor escolaridade, supostamente 

pela maior prevalência de transtornos do desenvolvimento e de condições 

patológicas neste grupo. Os autores enfatizaram o uso do MMSE para identificar 

dificuldades cognitivas, sobretudo para situar um determinado paciente dentro de um 

percentil na população, ao invés de simplesmente enquadrá-lo como normal ou 

patológico. Neste sentido, a mediana foi  29 para os indivíduos na faixa de 18-24 

anos, e  25  para os indivíduos acima de 80 anos. Quanto à escolaridade, a mediana 

foi 29 para indivíduos com escolaridade acima de 9 anos, 26 para indivíduos com 5-8 
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anos de escolaridade, e 22 para aqueles com 0-4 anos de escolaridade. BRUCKI et 

al. (2003)110, ao avaliar os escores médios do MMSE em indivíduos normais de 16 a 

92 anos de idade (média de 58,9 anos), com vários níveis de escolaridade, 

encontraram os seguintes resultados: 20, para anafabetos; 25, para 1-4 anos de 

escolaridade; 27, para 5-8 anos de escolaridade; e 28, para = 9 anos de escolaridade. 

           Outro instrumento para “screening” utilizado foi o “Cambridge Mental 

Disorders of the Elderly Examination” - CAMDEX (ROTH et al., 1986)60, um 

instrumento bastante extenso, desenvolvido para a elaboração do diagnóstico de 

demência. Desta forma, nos 4 estudos em que foi utilizado para “screening”, apenas 

uma, do total de oito seções que o compõem, foi empregada: em 3 estudos foi 

empregada a seção cognitiva, denominada CAMCOG (“Cognitive Section of the 

CAMDEX”), e em 1 estudo foi empregada a secão correspondente à entrevista 

estruturada com familiar ou informante.  

           Outros instrumentos utilizados para “screening” foram: o “Geriatric Mental 

State Examination” (GMS)111, em 4 estudos, usado por MCCRACKEN et al. 

(1997)112 por evitar sérios problemas quando se avalia doença mental em indivíduos 

de várias culturas, e considerado por COPELAND E DEWEY (1991)113 um 

instrumento com alta sensibilidade e alta especificidade para distúrbios orgânicos e 

depressivos;  o “National Adult Reading Test” (NART)114,115, em 2 estudos, usado 

por HENDERSON et al. (1994)55 para estimar performance cognitiva pré-mórbida; o 

“Informant Questionnaire on Cognitive Decline  in the Elderly” (IQCODE)116, em  2 

estudos, usado para informantes, e destacado por THOMASSEN et al. (1998) 117 pela  

sua capacidade de detectar alterações cognitivas em um período de 10 anos.   
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           JORM e JACOMB (1989)116, utilizando o IQCODE em uma amostra 

comunitária e em outra de indivíduos com demência, encontraram os seguintes 

resultados: alta confiabilidade interna na amostra comunitária (alpha:0,95); alta 

confiabilidade teste-reteste, após 1 ano, em amostra de indivíduos com demência 

(r:0,75); boa capacidade de discriminação entre a amostra comunitária e amostra com 

demência; baixa correlação com educação, indicando baixa influência da habilidade 

pré-mórbida. 

           Outros dois instrumentos que têm sido citados na literatura como 

instrumentos capazes de identificar possíveis casos de demência são a escala “Bayer 

Activities of Daily Living Scale / “Activities of Daily Living-International Scale” (B-

ADL / ADL-IS)118 e o teste “Fuld Object Memory Evaluation” (FOME)119. 

           A escala “Bayer Activities of Daily Living Scale” / “Activities of Daily 

Living-International Scale” (B-ADL / ADL-IS) foi desenvolvida para tentar 

quantificar as mudanças nas atividades diárias, nos primeiros estágios de demência. 

Patrocinada pelo Laboratório Farmacêutico Bayer, tinha como objetivo ser um 

instrumento de aplicação internacional na avaliação dos déficits funcionais de 

pacientes com demência leve a moderada. A escala foi desenvolvida usando 141 

critérios empíricos, os quais foram testados em 4 países (EUA, Alemanha, Rússia e 

Grécia). Destes, apenas 40 itens foram selecionados para ser incluídos no estudo 

piloto da ADL-IS (LEHFELD et al., 1997)120. Dos 40 itens  selecionados, somente 25 

fazem parte da versão final, que tem demonstrado ser sensível às mudanças 

observadas em etapas precoces de demência, sem apresentar um viés cultural 

significativo (LEHFELD et al., 1997)120. A B-ADL/ADL-IS compreende 13 
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domínios da vida diária. As duas primeiras perguntas avaliam atividades do dia a dia, 

as perguntas 3-20 avaliam diretamente os problemas em relação a tarefas específicas 

da vida diária, e os 5 itens finais avaliam aspectos relacionados às funções cognitivas 

(LEHFELD et al., 1999)121. A pontuação em cada um dos itens vai de 1-10, pedindo-

se ao cuidador ou a um informante, suficientemente familiarizado com o paciente, 

que avalie o desempenho do indivíduo que está sob seus cuidados. O escore total é 

feito pela soma de todos os escores parciais, dividida pelo número de itens 

respondidos, com a pontuação final variando de 1,00 a 10,00. Essa escala tem a 

vantagem de ser breve e facilmente aplicável por clínicos gerais (e no contexto de 

atenção primária), tanto para "screening", quanto para documentação dos efeitos do 

tratamento e a progressão da demência (HINDMARCH et al., 1998)118. A versão em 

português para o Brasil foi feita pelo "MAPI Research Institute" e está disponível 

desde Maio de 1999, existindo versões em espanhol, francês e alemão, além da 

versão inglesa original. Na versão em português, o processo de tradução e adaptação 

incluiu testes pilotos de aplicação da escala em cuidadores brasileiros de pacientes 

com doença de Alzheimer. Os testes tinham como objetivo avaliar a clareza, 

propriedade das palavras e aceitabilidade  do questionário adaptado (MAPI Research 

Institute, 1999)122. 

           O teste “Fuld Object Memory Evaluation” (FOME) é um instrumento que 

surgiu tentando minimizar os viéses culturais dos testes cognitivos (FULD et al., 

1980)119.  Foi desenhado para avaliar alguns aspectos do processo de aprendizagem e 

evocação nos idosos, assim como para prover informação acerca do reconhecimento 

táctil, discriminação direita - esquerda, e fluência verbal. É constituído por material 
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corriqueiro (10 objetos comuns, como bola, chave, xícara, pente) que são 

identificados pela palpação, dentro de um saco. O procedimento envolve: identificar 

e nomear os objetos pelo tato (mãos direita e esquerda intercaladas), retirá-los e 

conferir se a resposta estava correta. Em seguida, iniciam-se provas intercaladas de 

fluência verbal e evocação seletiva das listas (4 provas de fluência e 5 de evocação). 

As tarefas de fluência incluem dizer "coisas que fazem as pessoas felizes"; frutas; 

comidas; nomes próprios; e "coisas que fazem as pessoas tristes". Após 15 minutos é 

solicitada nova evocação. O teste foi desenvolvido para uso em idosos da 

comunidade e casas de repouso, e as normas de avaliação estão disponíveis para dois 

grupos de idades (70-79 anos e 80-89 anos). O teste de fluência verbal pode 

contribuir para a discriminação da "pseudodemência" de um processo real de 

demência, particularmente quando o paciente está deprimido, sendo que a produção 

verbal diminuída é um dos achados mais comuns na doença de Alzheimer (FULD, 

1980)119. LA RUE (1989)123, em estudo feito com 80 pacientes idosos (60-90 anos) 

hospitalizados, demonstrou que os pacientes com demência tinham uma pior 

performance do que os sujeitos deprimidos em todos os itens do teste. Por outro lado, 

os pacientes deprimidos, em todos os itens, tiveram scores mais próximos dos idosos 

normais do que os pacientes com doença de Alzheimer (LA RUE, 1989)123. A 

fluência verbal foi avaliada também isoladamente por HEUN et al. (1998)124, que 

utilizaram nomes de pessoas e de animais, atingindo um elevado poder de 

discriminação entre idosos com demência e idosos sem deficiências cognitivas. Esses 

autores (HEUN et al., 1998)124 não encontraram nenhuma diferença com relação ao 

tipo de lista (nomes de pessoas ou de animais). O poder preditivo do FOME para 



24  

identificar pessoas idosas com risco de desenvolver demência no futuro foi 

investigado por FULD et al. (1990)119, que descreveram, com um ponto de corte de 5 

ou menos itens evocados, um valor preditivo positivo de 59% e um valor preditivo 

negativo de 94%. Esse teste está sendo utilizado na investigação de pacientes com 

suspeita de demência, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São 

Paulo, desde 1996. A sua tradução e adaptação para o português foi elaborada pela 

neuropsicóloga Cândida H.P. Camargo125. Os resultados preliminares sugeriram que 

a versão em português do FOME constitui um dos instrumentos mais sensíveis 

(comparado a outros de uma extensa bateria neuropsicológica), para detectar casos 

de Doença de Alzheimer e de Transtorno Cognitivo Leve também em nosso meio 

(CID et al., 1998)125.  

 

1.5.3 - Uso de testes combinados para o “screening” de demência 

           Muitos dos testes citados anteriormente surgiram como alternativas para 

evitar os vieses educacionais e culturais, em contraposição aos testes clássicos tais 

como o MMSE ou o GMS. Por outro lado, sabe-se que não existe um único teste que 

combine 100% de especificidade e 100% de sensibilidade na detecção de casos de 

demência. Entretanto, algumas alternativas vêm sendo empregadas para aprimorar a 

acurácia do "screening", e dentre essas modalidades existe a estratégia de combinar 

os testes. HOOIJER et al. (1993)126 combinaram vários testes cognitivos (MMSE, 

MSQ e SPMSQ), obtendo uma maior eficácia na detecção dos casos, do que quando 

os testes foram empregados isoladamente. Especialmente nos casos de demência 

moderada a grave, foram obtidos taxas de sensibilidade e especificidade de 100%. Os 
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pares de testes que continham o AMTS resultaram em uma sensibilidade maior 

(detecção de mais casos), enquanto que a combinação contendo o MMSE resultou 

em uma maior especificidade para casos moderados a graves de demência 

(detectando casos avançados de demência a um custo menor). Isto foi explicado 

pelas características dos itens de cada teste. Todos os intrumentos possuiam itens de 

orientação e conhecimento geral, que aparentemente detectariam melhor os casos de 

demência avançada. Além disso, o MMSE contém o item nomeação de objetos 

(relógio e caneta), que só se alteraria em casos mais avançados, e a série de 7, que 

pode alterar-se por outras circunstâncias diferentes da demência, o que 

aparentemente não acontece, por exemplo, com a contagem regressiva de 20 a 1 do 

AMTS (HOOIJER et al., 1993)126. 

           Em outro estudo mais recente, HEUN et al. (1998)124 compararam diversos 

instrumentos e testes cognitivos, aplicados a 287 indivíduos da comunidade, para 

investigar sua validade com relação ao “screening” e diagnóstico de demência. Esses 

autores concluíram que a validade dos escores “compostos” por vários testes foi 

maior do que a dos testes individuais, mas que alguns testes cognitivos como a 

fluência verbal e a evocação de palavras obtiveram alta validade, demostrando serem 

alternativas úteis e breves que podem ser utilizadas como instrumentos para o 

“screening” de demência.    

           MACKINNON E MULLIGAN (1998)127 combinaram um teste cognitivo e 

um teste de avaliação funcional, o MMSE e o IQCODE. Esses autores demonstraram 

que estes instrumentos são complementares na avaliação de demência, e que quando 

usados em conjunto trazem mais informação do que usados isoladamente. Essa 
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complementaridade era esperada porque os testes cognitivos, quando usados 

isoladamente, podem ser afetados pela educação e as habilidades pre-mórbidas. 

Assim, pacientes com baixa escolaridade podem ser classificados erroneamente 

como demenciados, enquanto pacientes com alta escolaridade, porém demenciados, 

podem não ser corretamente diagnosticados. Os testes cognitivos, além disso, 

requerem a integridade das habilidades lingüisticas e sensóriomotoras dos sujeitos 

avaliados. Os relatos dos informantes, por outro lado, não são contaminados pela 

inteligência, pela educação, ou pelas habilidades pré-morbidas, mas podem ser 

influenciadas por fatores "não-cognitivos", tais como o estado afetivo, a 

personalidade, e a qualidade da relação afetiva entre o informante e o paciente 

(MACKINNON & MULLIGAN, 1998)127. Os autores tentaram três estratégias de 

avaliação de seus resultados: (1) uma em que era necessário apenas um dos testes 

alterados para o diagnóstico de demência; (2) outra em que os dois testes deveriam 

estar alterados para se fazer o diagnostico; e (3) um terceiro método combinando os 

valores dos dois testes para obter um novo escore. A análise feita confirmou que os 

testes são complementares na avaliação da demência e que usados em conjunto 

fornecem mais  informação do que isolados, o que melhora a avaliação e o 

diagnóstico. Dentre os três métodos de avaliação, aquele que combinou os valores de 

ambos os testes, apresentou uma melhor performance do que os testes isolados, 

aumentando tanto os níveis de sensibilidade quanto os de especificidade. Por outro 

lado, o método que usava só um dos testes alterados aumentou a sensibilidade em 

detrimento da especificidade, enquanto que o método que precisava dos dois testes 
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positivos, dada a alta especificidade do MMSE, não teve nenhuma vantagem com 

relação ao uso isolado deste instrumento. 

           Outro instrumento de rastreamento de demência, desenvolvido nos últimos 

anos, é o “Community Screening Interview for Dementia” (CSI-D), que foi criado 

para ser utilizado em estudos trans-culturais. O CSI-D é constituído por dois 

componentes, um teste cognitivo para indivíduos analfabetos e outro para indivíduos 

“letrados”, e uma entrevista com um informante sobre desempenho do paciente em 

atividades da vida diária. Os resultados da aplicação deste instrumento, em 5 centros 

de países diferentes, mostraram que a combinação do escore cognitivo e do 

informante aumentou a sensibilidade e a especificidade para demência (HALL et al., 

2000)128.   

           O uso de testes combinados tem se mostrado promissor para aumentar a 

precisão do diagnóstico de demência leve em todos as situações, tanto na 

combinação de testes cognitivos (HOOIJER et al., 1993; HEUN et al., 1998)126,124, 

quanto na combinação de um teste cognitivo com um teste de avaliação funcional, 

sendo estes instrumentos complementares (MACKINNON E MULLIGAN, 1998; 

HALL et al., 2000, BUSTAMANTE et al., 2003)127,128,129.  

 

1.5.4 - Treinamento de entrevistadores para o “screening” de demência em estudos 

de prevalência 

            Outra questão relevante, considerando a aplicação dos instrumentos de 

“screening”, diz respeito ao treinamento de entrevistadores utilizados na primeira 

etapa da pesquisa, os quais não precisam ser necessariamente psiquiatras. Além de 
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receberem treinamento específico e apropriado para a aplicação do instrumento de 

“screening”, os entrevistadores devem ser advertidos sobre a existência de sujeitos 

com dificuldades cognitivas que apresentam dificuldades para o preenchimento de 

questionários, e que, desta forma, podem requerer um tempo maior  e/ou o auxílio de 

um informante.    

1.5.5 - Instrumentos e critérios para o diagnóstico de demência  

 O critério diagnóstico mais empregado nos estudos de prevalência de 

demência, nos últimos 20 anos, é o “Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders”. Dos trabalhos revisados por LOPES (2000)13, 85% empregaram  a 

terceira edição revisada, DSM-III-R (APA, 1987)56 ou a quarta edição, DSM-IV 

(APA, 1994)57,  dos quais 55% também empregaram os critérios do “National 

Institute of Neurologic, Communicative Disorders and Stroke - Alzheimer’s Disease 

and Related Disorders Association”, NINCDS-ADRDA (MCKHANN et al., 1984)59, 

27% os critérios do “International Classification of Diseases”, 10ª edição, ICD-10 

(WHO, 1992)58, 25% os critérios do  “Clinical Dementia Rating Scale”, CDR 

(HUGHES et al., 1982)62, e 11% os critérios do “Cambridge Mental Disorders of the 

Elderly Examination”, CAMDEX (ROTH et al., 1986)60.  

 Entre os critérios diagnósticos descritos destacam-se os critérios do DSM-IV 

e do ICD-10, ao incluírem os subtipos etiológicos de demência, os critérios do 

NINCDS-ADRDA (para doença de Alzheimer) e os critérios do CAMDEX (para 

demência e seus subtipos etiológicos). 

O CAMDEX (ROTH et al., 1986)60 é um uma entrevista estruturada, que 

além da avaliação clínica também inclui a aplicação de escalas padronizadas, testes 



29  

psicológicos para a detecção de prejuízo cognitivo, testes laboratoriais, e exames de 

imagem. As vantagens do CAMDEX, sobre outros instrumentos de avaliação 

diagnóstica estruturados ou semi-estruturados, seriam sua capacidade de avaliar o 

estado mental e físico prévios do paciente, além de fornecer dados sobre o início e a 

progressão dos déficits cognitivos (ROTH et al., 1986)60. O CAMDEX foi concebido 

pelos seus autores com a finalidade de diagnosticar e quantificar os quadros de 

demência (ROTH et al., 1986)60. Trata-se de uma entrevista estruturada, composta de 

8 seções: A- invetigação do estado atual do paciente (mental e físico), seus 

antecedentes pessoais e sua história familiar; B- teste cognitivo com 67 ítens 

(CAMCOG), que inclue o MMSE, e avalia orientação, linguagem, memória, praxia, 

atenção, pensamento abstrato, percepção e cálculo; C- observações do examinador 

sobre o estado do paciente; D- exame físico e neurológico; E- resultados de exames 

laboratoriais e radiológicos; F-registro de medicações atualmente em uso; G- 

informações adicionais relevantes, sobre o paciente, obtidas no curso da entrevista; 

H- entrevista com familiar ou informante. Os critérios operacionais originalmente 

utilizados no CAMDEX foram os do DSM-III (APA,1980)130, mas, como destacam 

BOTTINO et al. (1997)131, as informações fornecidas pela entrevista permitem 

classificar os pacientes segundo os critérios do NINCDS-ADRDA Work Group 

(MCKHANN et al., 1984)59, ICD-10 (WHO, 1992)58 e DSM-IV (APA, 1994)57.  O 

CAMDEX foi traduzido e adaptado para o português por BOTTINO et al. (1999)132, 

e tem sido utilizado em diversos serviços e centros de pesquisa no Brasil. 

 

1.6 - Demência no Brasil 
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1.6.1 - Estudos de prevalência 

          No Brasil, VERAS E MURPHY (1994)133, estudando “síndrome cerebral 

orgânica” e depressão no município do Rio de Janeiro, em três bairros distintos com 

relação ao nível sócio-econômico, encontraram uma alta prevalência de “síndrome 

cerebral orgânica” no bairro de classe baixa, 29,7%, muito acima das taxas 

encontradas nos bairros de classe alta e média, de 5,9% e 9,8%, respectivamente. 

Vale destacar, neste estudo, a utilização de um critério diagnóstico bastante 

abrangente (síndrome cerebral orgânica), e a alta prevalência desta condição no 

bairro de classe baixa, achado supostamente influenciado pelo efeito da baixa 

escolaridade no instrumento de “screening”.  

Em outro estudo brasileiro, na cidade de São Paulo,  ANDRADE et al. 

(1999)134, usando o diagnóstico “transtorno cerebral orgânico”, encontraram uma 

prevalência de 1,2% na população com idade maior ou igual a 60 anos.  

          Em estudo realizado em cidade de pequeno-médio porte do interior de São 

Paulo, HERRERA et al. (2002)135 encontraram resultados semelhantes à maior parte 

dos estudos mundiais: prevalência de demência em idosos com idade maior ou igual 

a  65 anos de 7,1%, sendo de 1,6% na faixa etária dos 65 aos 69 anos e 38,9% nos 

idosos com idade maior ou igual a 85 anos; sexo feminino mais acometido na 

proporção de 2:1; correlação negativa com a escolaridade (12,2% em analfabetos e 

3,5% em indivíduos com escolaridade superior a oito anos), e proporção DA:DV de 

6:1.  

 

1.6.2 - Perspectivas para pesquisa  
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          A heterogeneidade da população brasileira demanda cuidadosa atenção na 

investigação de fatores associados aos quadros demenciais. Dois aspectos são de 

extrema relevência: a escolaridade e o nível sócio-econômico.  Sobretudo se 

considerarmos a possível associação entre baixa escolaridade e o aparecimento de 

quadros demenciais, tanto como fator de risco quanto como um possível viés 

metodológico. 

          Ademais, são necessários mais estudos para melhor conhecer as 

particularidades brasileiras que estão associadas com estes quadros. Conhecer, 

inclusive, a população dos centros urbanos de porte médio-grande, fazendo um 

contraponto com os outros estudos brasileiros, dois dos quais realizados em cidades 

populosas e outro em cidade de pequeno porte.  

          Um exemplo é Ribeirão Preto, uma cidade voltada para a agricultura e para a 

prestação de serviços, e que do ano de 1980 a 2000 teve um crescimento da 

população idosa (maior ou igual a 60 anos) cerca de 4,5 vezes maior do que a da 

população jovem (0 a 14 anos). Dados do último censo, de 2000, apontavam uma 

população total de 504.923 habitantes, basicamente urbana, com uma proporção  do 

sexo feminino discretamente maior (51,86%), e uma proporção de pessoas com idade 

maior ou igual a 60 anos de 10,1%, o que equivale a 50.997 idosos (FIBGE, 2000)3. 

Na área de atenção ao idoso, nos últimos anos, os serviços de saúde locais tiveram 

um expressivo desenvolvimento. No âmbito municipal, contamos com o Programa de 

Saúde do Idoso e com o Núcleo Municipal da Terceira Idade, onde funciona o 

Centro de Convivência. Também contamos, em atenção secundária, com um 

Ambulatório de Geriatria. A atenção terciária, a nível regional, tem como principal 
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representante o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, onde funcionam as unidades de Psiquiatria Geriátrica, 

Neurologia Comportamental e Geriatria.  

Paralelamente à crescente estruturação da assistência aos idosos, o município 

de Ribeirão Preto desperta para a necessidade de conhecê-los. Este trabalho visa 

realizar um levantamento da prevalência de demência desta população, tendo em 

vista as suas importantes implicações sobre os cuidadores, familiares, “casas de 

apoio” e serviços de saúde. Visa também avaliar a distribuição destes casos com 

relação a diversos fatores, investigar possíveis fatores associados aos quadros de 

demência e traçar um perfil cognitivo da população estudada.  

 

Justificativa 

        O envelhecimento da população em todo mundo é evidente. O crescimento do 

número percentual e absoluto de indivíduos idosos, que vem ocorrendo nos últimos 

anos, ilustra bem este processo. O que antes era específico dos países desenvolvidos, 

agora tornou-se uma realidade para os países em desenvolvimento. A sociedade, 

como um todo, percebe a demanda das pessoas idosas por serviços apropriados, 

incluindo os serviços de saúde para idosos.  

        O envelhecer traz consigo modificações globais na vida do indivíduo, deixando-

o mais susceptível a determinadas doenças. Na esfera da saúde mental, o exemplo 

mais marcante é a demência. Marcante pela sua prevalência, e também pelas 

consequências sobre a vida do idoso, limitando a sua capacidade de “processar” o 

que lhe acontece e reduzindo sua qualidade de vida.  



33  

        Estudiosos de vários países têm se empenhado em conhecer melhor esta doença. 

Que fatores levam um indivíduo a apresentar demência? Esta é uma das questões 

fundamentais levantadas. Estudos epidemiológicos de prevalência são o primeiro 

passo neste sentido, descrevendo em que proporção se distribuem os quadros de 

demência na população geral. Diferenças sócio-demográficas foram observadas em 

determinados estudos, muitas vezes acompanhando as diferenças culturais nos países 

estudados.  

        E o que dizer do Brasil - um país com dimensões continentais, com tantas 

influências raciais, e tanta diversidade cultural? Existem poucos estudos 

epidemiológicos de prevalência de demência ou transtornos cognitivos em nosso 

meio. A complexidade deste tipo de estudo começa pela definição dos critérios e dos 

instrumentos para identificar os possíveis casos de demência em grandes estudos 

epidemiológicos. Dois estudos (VERAS E MURPHY, 1994; ANDRADE et al., 

1999)133,134, dos três estudos brasileiros destacados na introdução, utilizaram 

diagnósticos sindrômicos, que são muito abrangentes para os conceitos atuais de 

demência, dificultando as comparações com outros estudos mundiais. 

Ao estudar a distribuição dos casos de demência e o perfil cognitivo da 

população idosa de uma cidade brasileira de porte médio-grande, a partir de um 

levantamento epidemiológico de prevalência, esperamos conhecer a nossa realidade, 

comparando nossos achados com resultados de estudos internacionais. Esta 

investigação pode levar à identificação de fatores específicos associados à esta 

doença em nosso meio, permitindo que os serviços de saúde organizem-se melhor 
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para atender à demanda crescente de sujeitos com demência e para que sejam 

planejadas ações visando a prevenção desta doença em nosso meio. 

 

 

2 - OBJETIVOS 

 

 

2.1 - estimar a prevalência de comprometimento cognitivo e funcional, em amostra 

comunitária representativa da população de Ribeirão Preto, em indivíduos com idade 

maior ou igual a 60 anos; 

 

2.2 - avaliar a distribuição dos casos de comprometimento cognitivo e funcional com 

relação a fatores sócio-demográficos e clínicos; 

 

2.3 - estimar a prevalência de demência na população idosa estudada;  

 

2.4 - avaliar a distribuição dos casos de demência com relação a fatores sócio-

demográficos e clínicos, atividade física e hábitos culturais; 

 

2.5 - descrever a distribuição das principais etiologias de demência na amostra 

estudada; 

        

2.6 - investigar possíveis fatores associados ao diagnóstico de demência.  
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3- CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

O presente estudo foi realizado dentro das seguintes características: 

3.1- População 

-Amostra representativa da comunidade; 

-habitantes do município de Ribeirão Preto; 

-moradores de três regiões: 

            -uma de melhor nível sócio-econômico (nível alto), 

            -uma de nível sócio-econômico intermediário (nível médio), 

            -outra de pior nível sócio-econômico (nível baixo), 

            -de acordo com dados obtidos do IBGE; 

-faixa etária: maior ou igual a 60 anos de idade; 

-captação: contagem populacional do censo de 1996, agregado por setor censitário - 

FIBGE136. 

 

3.4 - Métodos 

3.2.1- Estratégia de amostragem e tamanho da amostra 
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Para esta finalidade foram utilizados os dados da FIBGE, referentes ao Censo 

Demográfico de 1991137 e Contagem Populacional de 1996136. Os dados do Censo 

Demográfico de 20003 começaram a ser disponibilizados durante a execução do 

presente projeto de pesquisa, o que permitiu a realização de algumas adaptações à 

análise que será explanada a seguir (por exemplo: mudança do número dos setores).  

A população do município de Ribeirão Preto, segundo dados da FIBGE de 

1996, era de 456.252 pessoas, sendo 42.865 (9,39%) com 60 anos ou mais. Em 2000 

alcançava em torno de 500.000 pessoas, sendo 10,1 % com 60 anos ou mais. 

          O município, de modo semelhante a São Paulo e outros municípios brasileiros, 

apresenta áreas com desenvolvimento sócio-econômico desigual. Este quadro pode 

ser constatado se observarmos algumas características de cada um dos 406 setores 

nos quais o município está subdividido. Com relação à proporção de chefes de 

família com “alta” escolaridade, teremos  89% no setor de n. 108, e 3% no setor de n. 

123. Citamos a heterogeneidade dos setores como indicador das desigualdades do 

município, porque este será o nosso critério fundamental para identificar diferentes 

estratos sócio-econômicos em Ribeirão Preto. Iremos utilizar ainda outra variável do 

Censo, referente à renda do chefe de família.  

Utilizando como referencial a heterogeneidade do município, iniciamos a 

operacionalização do nosso processo de amostragem calculando o tamanho da 

amostra. Para tanto, definimos os seguintes parâmetros: estimativa de prevalência  de 

7%, baseada na pesquisa de HERRERA et al. (2002)135; precisão ou erro de 

amostragem (d) de 2,0%; e nível de confiança de 95%. 
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          Com esses parâmetros, calculamos o tamanho da amostra com a utilização do 

Programa Epi-Info-6138, o que resultou em uma amostra de 617 indivíduos. 

Utilizamos ainda um fator de correção de 1,5 (efeito do desenho), multiplicando-o 

por 617, e acrescentamos 20% para compensar possíveis futuras perdas. Este cálculo 

resultou em uma amostra final de 1.110 idosos. Cabe aqui destacar que o 

procedimento foi exatamente igual ao utilizado para o cálculo da amostra no 

município de São Paulo (HOTOTIAN et al., 2005)139, onde foi realizada pesquisa 

semelhante, a não ser pelo valor de d (precisão ou erro da amostragem). Em Ribeirão 

Preto, optamos por utilizar 2,0% e não 1,5% (como foi feito em São Paulo) para 

reduzir o tamanho da amostra a ser examinada neste município, onde os recursos em 

termos de infra-estrutura e equipe de atendimento eram menores do que aqueles  

disponíveis no Instituto de Psiquiatria do HC FMUSP, em São Paulo.   

         Uma vez calculado o tamanho da amostra, optamos por obtê-la de um modo 

probabilístico, escolhendo para isso a estratégia da amostragem por conglomerados. 

         Acreditamos ser necessário explicitar uma característica do nosso processo 

amostral, também presente na pesquisa de RAMOS e GOIHMAN (1989)140 e na 

pesquisa de VERAS E MURPHY (1994)133, os quais estudaram populações idosas 

em São Paulo e Rio de Janeiro, incluindo em suas pesquisas problemas de Saúde 

Mental. Essa característica consiste em garantir que a amostra contenha 

representantes dos diferentes estratos sócio-econômicos do município. Mais 

especificamente, garantir que na constituição da amostra estejam presentes setores 

dos diferentes estratos sócio-econômicos do município.   
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         Para garantir essa premissa, elaboramos um procedimento semelhante ao 

efetuado pelos autores acima, com uma adaptação que se fez necessária pelo fato de 

haver apenas 2 distritos no município de Ribeirão Preto, o que torna inviável o uso 

de distritos para identificar áreas sócio-econômicas distintas. Desta forma, 

ordenamos os 406 setores em ordem decrescente, segundo a “pontuação” sócio-

econômica de cada setor, sendo que o de melhor situação ficou em primeiro lugar. 

Em seguida,  dividimos o conjunto em tercis, ficando o tercil de melhor situação com 

pontuação de 2 a 53 pontos, o de situação intermediária, 55 a 104 pontos, e o de pior 

situação, 108 a 156 pontos. Entre os setores que apresentaram a mesma pontuação 

escolhemos aleatoriamente apenas um representante e excluímos o restante, ficando 

o conjunto constituído por 120 setores. Consideramos que o uso de setores 

semelhantes, com relação à pontuação sócio-econômica, não traria contribuição para 

a representatividade da amostra. A população destes 120 setores foi distribuída nos 

tres estratos, segundo a Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Distribuição da população idosa do município, entre os três estratos sócio- 
                econômicos (excluindo os setores de mesma pontuação)  
  ESTRATOS IDOSOS 

N 
IDOSOS 

% 
SETORES 

N 
Melhor situação (alto) 3083 26,7 30 
Situação intermediária (médio) 4736 41,0 42 
Pior situação (baixo) 3711 32,1 48 
      

 A partir desse ponto, selecionamos um conjunto de setores de cada estrato 

que pudesse compor a amostra final de idosos. Esta seleção obedeceu aos seguintes 

critérios: a) manutenção na amostra, da proporção de idosos existentes em cada 
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estrato sócio-econômico; b) posição estratégica nos tercis, ou seja, conjunto de 

setores situados na primeira parte do tercil de melhor situação sócio-econômica, e 

assim por diante; c) aspectos operacionais que facilitassem o encaminhamento dos 

casos, ao final da pesquisa, para os serviços de saúde de referência; e d) uma 

população de idosos e uma densidade populacional dos mesmos que favorecessem o 

trabalho de campo (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4 - Seleção dos setores nos três estratos sócio-econômicos 
ESTRATOS SETORES IDOSOS 

N 
IDOSOS 

% 
SETORES 

N 
Alto 57, 58, 59,  

107 e 108 
521 26,7 5 

Médio 17, 18, 19,  
41, 42 e 43 

801 41,0 6 

Baixo 70, 125, 126, 
127, 128 e 129 

628 32,2 6 

  

 

A soma de idosos dos três estratos foi 11.530. A percentagem 26,7%, por 

exemplo, do estrato com melhor situação, foi obtida pela divisão de 3.083 por 

11.530. A soma dos idosos dos três grupos de setores é 1.950. A percentagem 26,7%, 

por exemplo, do grupo de setores de melhor situação, foi obtida pela divisão de 521 

por 1950. 

          A fração amostral foi calculada, dividindo-se a amostra a ser estudada (1.110) 

pelo número total de idosos dos 3 estratos (11.530), o que resultou em 9,6%. 
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          Com o propósito de obter um número de idosos maior do que o estipulado, 

procuramos incluir um número maior de setores em cada conjunto, preservando a sua 

representatividade. A seguir, em cada quadra, dentro de cada setor, definimos como 

ponto de partida a esquina à direita, e os domicílios foram selecionados 

alternadamente.          

          Desta forma, finalizamos a composição da amostra de acordo com o número 

de idosos calculado e a sua proporção nos três estratos sócio-econômicos diferentes.  

 

 

 

3.2.2 - Seleção dos instrumentos de “screening” 

Os instrumentos selecionados para compor a bateria de testes de “screening” 

foram os seguintes: 

- MEEM (Mini Exame do Estado Mental)104; 

- “Fuld Object Memory Evaluation” (FOME)119: teste neuropsicológico para 

avaliação de linguagem, atenção, memória (fixação e aprendizagem), fluência verbal 

e reconhecimento verbal e táctil; 

- IQCODE (“Informant Questionnaire on Cognitive Decline  in the Elderly”)116: 

escala com questões sobre o funcionamento cognitivo prévio do paciente, 

perguntadas a um informante que o conheça bem;  

- B-ADL / ADL-IS (“Bayer-Activities for Daily Living / Activities for Daily Living - 

Intenational Scale”)118: escala desenvolvida para tentar quantificar as mudanças nas 

atividades diárias, nos primeiros estágios de demência;   
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- Questionário sócio-demográfico; 

- Inventário clínico; 

- Inventário de antecedentes pessoais e hábitos; 

- Inventário de antecedentes familiares; 

- Levantamento da utilização de serviços de saúde; 

- Atividades instrumentais e físicas; 

- Classificação sócio-econômica  (ABIPEME).  

O MEEM foi escolhido por ser um teste amplamente utilizado em todo o 

mundo e largamente estudado, com bons níveis de especificidade, e razoáveis níveis 

de sensibilidade para o diagnóstico de casos de demência leve.  

          O FOME, outro teste cognitivo a ser aplicado, foi escolhido por ser um teste 

que avalia principalmente aspectos de memória, sobretudo a memória episódica, que 

sabidamente é uma das primeiras alterações a aparecer em pacientes com demência, 

avaliando também a evocação tardia e a fluência verbal. O desempenho no FOME 

pode ser um importante preditor de aparecimento de demência no futuro e os 

resultados deste teste, aparentemente, não sofrem tanto a influência da escolaridade, 

característica psicométrica importante em uma população heterogênea como a 

brasileira.  

          O IQCODE é um dos testes de avaliação funcional que mostrou bons 

resultados na detecção de casos de demência, sobretudo os casos leves, os quais 

provavelmente serão encontrados em maior número na comunidade. 

          A B-ADL/IADL-IS foi escolhida por ser uma escala desenhada para ser 

aplicada em várias culturas, por ser sensível às alterações observadas nos casos de 
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demência leve, e por medir diferentes aspectos funcionais do indivíduo, o que é 

fundamental para o diagnóstico de demência. 

          Portanto, acreditamos que a combinação desses testes e escalas permitiria a 

criação de um instrumento com sensibilidade e especificidade adequadas para o 

rastreamento de indivíduos com demência, em uma população heterogênea do ponto 

de vista social e educacional, como a brasileira.  

 

3.2.3  - Validação da bateria de testes de “screening” 129 

Os quatro instrumentos de “screening” - MEEM, FOME, IQCODE e B-ADL-

IADL-IS - foram testados em uma amostra de 93 indivíduos, sendo 34 com demência 

leve a moderada e 59 controles idosos, divididos em 3 grupos, de acordo com seu 

nível sócio-econômico e escolaridade (alta, média e baixa), procurando a melhor 

combinação para identificar os possíveis casos de demência. A triagem dos 59 

controles foi realizada no Grupo de Assistência Multidisciplinar ao Idoso 

Ambulatorial do Serviço de Geriatria do HC FMUSP (GAMIA), através da aplicação 

dos intrumentos: SRQ-20 (escala para avaliar morbidade psiquiátrica geral), AMTS 

(teste cognitivo breve, com 10 questões), e classificação social (Associação 

Brasileira de Pesquisa de Mercado – ABIPEME). Os 34 sujeitos com diagnóstico de 

demência leve a moderada, de acordo com os critérios da ICD - 10 (WHO, 1992)58 e 

DSM-IV (APA, 1994)57 foram triados no ambulatório do PROTER–IPQ HC 

FMUSP.  

Utilizando-se a regressão logística, a combinação dos 4 instrumentos obteve 

um resultado melhor do que a utilização do MEEM isolado: acurácia de 95,7%, 
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sensibilidade de 94,1% e especificidade de  96,6%. Com o uso da curva ROC foram 

obtidos os melhores pontos de corte para cada instrumento. Utilizando-se outra 

estratégia para combinar os instrumentos, a ‘regra mista’ (MEEM ou FOME e 

IQCODE ou B-ADL-IADL-IS), chegou-se ao resultado de 100% de especificidade e 

sensibilidade. Esta estratégia combinou os instrumentos da seguinte forma: qualquer 

dos dois testes cognitivos alterados mais qualquer dos dois testes funcionais 

alterados. Os pontos de corte definidos para MEEM, FOME, IQCODE e B-ADL-

IADL-IS foram, respectivamente: <27, <35, >3,40 e >3,19 (BUSTAMANTE et al., 

2003)129. No presente estudo, foi utilizada a mesma estratégia (regra mista), com os 

pontos de corte citados anteriormente, mas foram definidos pontos de corte 

diferenciados para o MEEM, conforme os diferentes níveis de escolaridade da 

amostra: analfabetos: 20; 1-4 anos de escolaridade: 25; 5-8 anos de scolaridade: 27; e 

maior ou igual a 9 anos de escolaridade: 28 (adaptados a partir do estudo de 

BRUCKI et al., 2003)110.  

 

3.2.4 - Treinamento dos entrevistadores: estudantes de enfermagem e de psicologia, e 

entrevistadores do Instituto de Pesquisa Toledo e Associados,  foram treinados para a 

aplicação da bateria de testes de “screening”. 

 

3.2.5 - Aplicação da bateria de testes de “screening” na comunidade (1ª fase ou fase 

comunitária). 
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3.2.6 - Seleção dos sujeitos com possível diagnóstico de demência (sujeitos que 

apresentaram comprometimento cognitivo e funcional na testagem de “screening”). 

 

3.2.7 - Entrevista dos sujeitos com possível diagnóstico de demência, e de familiares 

de convívio próximo (cuidadores), no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (2ª fase ou fase hospitalar), para a realização das 

seguintes atividades: 

- Anamnese psiquiátrica e exame físico neurológico; 

- Aplicação da versão em português da entrevista estruturada “Cambridge 

Examination” (CAMDEX), e do teste cognitivo CAMCOG (BOTTINO et al., 

1999)132, visando a elaboração do diagnóstico clínico de demência, e os seus 

principais subtipos etiológicos; 

- Aplicação das escala “Clinical Dementia Rating” (CDR)62, para quantificar a 

gravidade dos quadros de demência; 

- Aplicação da escala B-ADL/IADL-IS118, para quantificar o grau de 

comprometimento funcional. 

 Para a determinação dos escores de cada uma das cinco categorias da escala 

CDR, foram utilizadas todas as informações obtidas com os outros instrumentos 

desta fase (fase hospitalar), descritos acima. 

           As entrevistas foram realizadas por médicos (psiquiatras, neurologista e 

geriatra), os quais solicitaram exames complementares de rotina para a investigação de 

síndromes demenciais (hemograma completo; dosagem sanguínea de sódio, potássio, 

uréia, creatinina, glicose, enzimas hepáticas, hormônios tireoidianos, vitamina B12, 
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folato e colesterol; sorologia para sífilis no sangue; Tomografia Computadorizada de 

crânio). Em 3 consultas foi possível estabelecer os diagnósticos sindrômico e 

etiológico, com posterior encaminhamento para tratamento no serviço de saúde 

correspondente (encaminhamentos feitos segundo critério clínico). Com o objetivo de 

conseguir a menor taxa de recusa possível, além de oferecer diversos horários para 

atendimento dos médicos nos hospitais e re-embolso das despesas de transporte dos 

sujeitos que não podiam pagar seu transporte até os hospitais ou que não podiam se 

locomover, agendamos consultas médicas no domicílio para diversos idosos que não 

aceitaram nenhuma das alternativas anteriores. 

 Os critérios diagnósticos utilizados foram os da CID-10 (WHO, 1992)58, e os 

do DSM-IV (APA, 1994)57, associados a critérios específicos para cada uma das 

principais etiologias de demência (P.ex: Doença de Alzheimer: NINCDS-ADRDA; 

Demência Vascular: NINDAS-AIREN; Demência Fronto-Temporal: Critérios de 

Lund e Manchester).  

Cinco por cento dos “screen-negatives” e seus familiares/cuidadores foram 

convidados a comparecer ao hospital para aplicação dos intrumentos citados acima, 

exceto a realização dos exames laboratoriais e radiológico. 

 

3.2.8 - Discussão diagnóstica dos casos entrevistados na 2ª fase 

Dois especialistas com reconhecida experiência na área de demência, um 

psiquiatra e um geriatra, e mais três psiquiatras e um geriatra, participaram da 

discussão diagnóstica dos casos entrevistados na 2ª fase.  
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3.2.9 - Apresentação dos resultados e análise dos dados 

Análise univariada: comparação da freqüência de casos (sujeitos com 

comprometimento cognitivo e funcional, portanto com possível diagnóstico de 

demência, na 1ª fase; sujeitos com diagnóstico de demência, na 2ª fase) e controles, 

com relação às diversas variáveis sócio-demográficas e clínicas, através da utilização 

do “qui-quadrado” (X2) e do correspondente valor de p (significância estatística). Na 

2a fase também foram investigadas as variáveis “atividade física” e “hábitos 

culturais”.  No exame das variáveis clínicas, “atividade física” e “hábitos culturais” 

foi avaliada a associação, através do odds-ratio (OR) e do intervalo de confiança de 

95% (IC 95%). Na 1ª fase foram considerados “controles” os sujeitos que não 

apresentaram comprometimento cognitivo e funcional e nem síndrome depressiva. 

Na 2ª fase foram considerados “controles”, os controles da 1ª fase e os sujeitos que 

na 2ª fase receberam outro diagnóstico (foram excluídos os casos de demência e os 

casos de CCND - Comprometimento Cognitivo Não Demência). As variáveis 

clínicas, as variáveis referentes aos hábitos culturais (por exemplo: ouvir rádio) e a 

variável “atividade física” foram obtidas através do relato verbal do idoso, após 

indagação direta sobre a existência de determinado diagnóstico,  o uso de 

determinada substância (para a investigação de alcoolismo, tabagismo e uso de 

benzodiazepínico) e a realização de atividade física e de determinado hábito cultural. 

As variáveis referentes aos hábitos culturais foram inicialmente obtidas em 

categorias de freqüência, e em seguida agrupadas em “poucas vezes” e muitas 

“vezes”. “Poucas vezes” reuniu as categorias “não”, “uma vez ao ano ou menos” e 
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várias vezes por ano”; “muitas vezes” reuniu as categorias “várias vezes por mês”, 

“várias vezes por semana” e “todos os dias, ou quase todos os dias”. 

Análise multivariada: para estudar a relação entre as variáveis independentes (sócio-

demográficas e clínicas) na associação com a variável dependente (comprometimento 

cognitivo e funcional, na 1ª. fase; demência, na 2ª.fase) foi utilizada a técnica de 

regressão logística binária. Também foi utilizada a regressão logística binária para 

avaliar a relação entre as variáveis independentes sócio-demográficas, “atividade 

física” e “hábitos culturais” na associação com a variável dependente “demência”. A 

escolha deste método estatístico levou em consideração o fato da variável dependente 

ser dicotômica. 

 Os dados foram digitados utilizando-se o programa Epidata141 e analisados 

através do Programa Estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

10.0 for Windows142.  

3.3 - Considerações éticas 

Este projeto foi aprovado pelos respectivos Comitês de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo.  

Todos os idosos e familiares entrevistados concordaram em participar desta 

pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 
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4- RESULTADOS 

 

 

4.1- 1ª fase (comunitária) 

A aplicação da bateria de testes de “screening” na comunidade foi realizada 

em 1.145 idosos (participação de 62,6%; houve recusa por parte de 683 idosos, 

correspondendo a uma perda de 37,3%;), distribuídos entre os estratos sócio-

econômicos da seguinte forma:  estrato alto: 369 idosos (32,2%);  estrato médio: 439 

idosos (38,3%); estrato baixo: 332 idosos (29%); dados inexistentes em 5 sujeitos 

(ver Tabela 5). 
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A amostra apresentou média de idade de 70,9 anos (60-100; DP: 7,7) e foi 

composta, em sua maioria, por pessoas do gênero feminino, estado civil casado, com 

até 4 anos de escolaridade (ver Tabela 6). 

 

Tabela 5 - Distribuição das entrevistas realizadas e das perdas, na 1ª  
                 fase, entre os estratos sócio-econômicos 

ESTRATO 
SÓCIO-ECONÔMICO 

ENTREVISTAS 
REALIZADAS 

N             %† 

PERDAS 
 
N             %‡ 

Alto 369          66,0 190          33,9 
Médio 439          64,7 239          32,5  
Baixo 332          56,6 254          43,3 
Dados inexistentes 5  
TOTAL 1145 683 

† percentagem de entrevistas realizadas dentro de cada estrato 
‡ percentagem de perdas dentro de cada estrato 
 

 

 

Tabela 6 - Amostra total e sua distribuição com relação às   
                 características sócio-demográficas 

VARIÁVEIS N % 
Faixa etária   
60-64 269 23,7 
65-69 272 23,8 
70-74 251 21,9 
75-79 170 14,8 
80-84 102 8,9 
85-89 40 3,5 
=90 21 1,8 
   
Sexo   
Masculino 419 36,6 
Feminino 726 63,4 
   
Estado Civil   
Solteiro 90 7,9 
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Casado 660 57,6 
Separado 64 5,6 
Viúvo 315 27,5 
   
Escolaridade   
0 (analfabeto) 116 10,1 
1-4 489 42,7 
5-8 108 9,4 
=9 415 36,2 
   
Nível sócio- 
econômico (ABIPEME) 

  

A 123 10,7 
B 383 33,4 
C 346 30,2 
D 203 17,7 
E 72 6,3 
 

 

 

 

 

 

4.1.1 - Seleção dos sujeitos com possível diagnóstico de demência (sujeitos que 

apresentaram comprometimento cognitivo e funcional - CCF - na testagem de 

“screening”)  

- 217 sujeitos apresentaram comprometimento cognitico e funcional, correspondendo 

à taxa de prevalência de 18,9% (IC 95%: 16,63 – 21,16) na população com idade 

maior ou igual a 60 anos. Se considerarmos a população com idade maior ou igual a 

65 anos, a taxa de prevalência foi 21,9% (IC 95%: 19,50 – 24,29). A média de idade 

de controles e sujeitos com CCF foi, respectivamente, 69,6 (DP: 6,7) e 76,2 (DP: 

8,6). Observou-se associação entre CCF e as variáveis “idade” elevada, “sexo” 
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feminino, “estado civil” viúvo, “escolaridade” baixa, “nível sócio- econômico” 

baixo, “AVC”, “TCE”, “Depressão” e “uso de álcool” (relação negativa: uso de 

álcool associado a taxas menores de CCF) (ver Tabelas 7, 8 e 9). 

Após a análise multivariada, as variáveis “idade” elevada, “escolaridade” 

baixa, “AVC”, “epilepsia” e “depressão” mantiveram-se associadas 

significativamente às taxas de CCF (ver Tabela 10). 

 
 
Tabela 7 - Casos de CCF (e controles) e sua distribuição com relação à faixa etária, 
                  por sexo 

MASCULINO FEMININO FAIXA 
ETÁRIA Casos 

 N     % 
Controles 
  N     % 

TOTAL 
N 

Casos 
 N     % 

Controles  
  N     % 

TOTAL 
N 

60-64 11  (11,8) 82  (88,2) 93 13  (10,3) 113 (89,7) 126 
65-69 12  (12,6) 83  (87,4) 95 19  (13,5) 122 (86,5) 141 
70-74 9    (10,8) 74  (89,2) 83 27  (21,1) 101 (78,9) 128 
75-79 14  (28,0) 36  (72,0) 50 34  (36,2) 60   (63,8) 94 
80-84 10  (34,5) 19  (65,5) 29 27  (43,5) 35   (56,5) 62 
85-89 5    (45,5) 6    (54,5) 11 20  (76,9) 6     (23,1) 26 
=90 5    (71,4) 2    (28,6) 7 7    (63,6) 4     (36,4) 11 
TOTAL  66  (17,9) 302(82,1) 368 147 (25,0) 441 (75,0) 588 
 p<0,001 / X2: 35,11  p<0,001 / X2: 89,29  
Tabela 8 - Casos de CCF (e controles) e sua distribuição com relação às  
                  características sócio-demográficas  

CASOS CONTROLES VARIÁVEIS 
  N        %     N          % 

OR (IC 95%)       X2                      p 

Faixa etária      
60-64 23 10,6 193 89,4 1,00 
65-69 29 12,4 205 87,6 1,19 (0,64-2,21)    X2=0,33      p=0,56 
70-74 36 17,1 174 82,9 1,74 (0,96-3,16)    X 2=3,76     p=0,052 
75-79 47 32,9 96 67,1 4,11 (2,28-7,44)    X 2=27,06   p<0,001 
80-84 37 40,7 54 59,3 5,75 (3,02-10,98)  X 2=36,67   p<0,001 
85-89 22 64,7 12 35,3 15,38 (6,28-38,35)X 2=58,16   p<0,001 
=90 12 66,7 6 33,3 16,78 (5,20-56,36)X 2=40,99   p<0,001 

      
Sexo†      
Feminino 149 25,2 443 74,8 1,50 (1,08-2,10)    X 2=6,22     p=0,012 
Masculino 68 18,3 304 81,7 1,00 
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Estado Civil      
Solteiro 21 28,4 53 71,6 2,25 (1,24-4,06)   X 2=8,53      p=0,003 
Casado 83 15,0 472 85,0 1,00 
Separado 12 22,2 42 77,8 1,62 (0,77-3,36)   X 2=1,97      p=0,16 
Viúvo 90 33,8 176 66,2 2,91 (2,03-4,17)   X 2=38,54    p<0,001 

      
Escolaridade      
0 (analfabeto) 37 42,5 50 57,5 6,66 (3,72-11,94)X 2=54,26     p<0,001 
1-4 109 26,6 301 73,4 3,26 (2,13-5,01)  X 2=34,5       p<0,001 
5-8 19 21,1 71 78,9 2,41 (1,25-4,62)  X 2=8,2         p=0,003 
=9 36 10,0 324 90,0 1,00 

      
Nível sócio- 
econômico  

     

A 16 15,0 91 85,0 1,03 (0,53-1,97)  X 2=0,3         p=0,56  
B 48 14,6 281 85,4 1,00 
C 66 22,8 224 77,2 1,72 (1,12-2,66)  X 2=6,8         p=0,008 
D 51 32,1 108 67,9 2,76 (1,72-4,46)  X 2=20,2       p<0,001 
E 26 41,3 37 58,7 4,11 (2,19-7,71)  X 2=24,5       p<0,001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 9 - Casos de CCF (e controles) e sua distribuição com relação às  
                 características clínicas 

CASOS CONTROLES VARIÁVEIS 
N     (%) N   (%) 

p OR (IC 95%) 

AVC     
         Não 182 (20,1) 724(79,9)   
         Sim 22   (48,9) 23  (51,1) <0,001 3,80 (2,07-6,98) 
TCE     
        Não 185 (20,8) 706 (79,2)   
        Sim 22   (36,1) 39   (63,9) 0,005 2,15 (1,24-3,72) 
Epilepsia     
        Não 189 (20,5) 734 (79,5)   
        Sim 11   (47,8) 12   (52,2) 0,002 3,56 (1,54-8,19) 
Depressão     
        Não 140 (18,5) 615 (81,5)   
        Sim 63  (33,5) 125 (66,5) <0,001 2,21 (1,55-3,15) 
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Diabetes Mellitus     
         Não 166 (21,2) 618 (78,8)   
         Sim 39  (24,5) 120 (75,5) 0,350 1,21 (0,81-1,80) 
Hipertensão     
         Não 104 (19,9) 418 (80,1)   
         Sim 101  (23,6) 327 (76,4) 0,171 1,24 (0,91-1,69) 
Colesterol     
         Não 140 (20,4) 547 (79,6)   
         Sim 55   (24) 174 (76) 0,244 1,23 (0,86-1,76) 
Artrite     
         Não 154 (20,7) 591 (79,3)   
         Sim 45   (24,3) 140 (75,7) 0,278 1,23 (0,84-1,80) 
Tabagismo     
         Não 183 (21,8) 656 (78,2)   
         Sim 23   (20,4) 90  (79,6) 0,724 0,91 (0,56-1,49) 
Alcoolismo     
         Não 114 (25,1) 341 (74,9)   
         Sim 94   (18,8) 405 (81,2) 0,020 0,69 (0,51-0,94) 
Benzodiazepínicos     
         Não 184 (21,9) 657 (78,1)   
         Sim 23   (20,5) 89   (79,5) 0,746 0,923 (0,56-1,50) 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
Tabela 10 - Análise multivariada. Efeito das variáveis sóciodemográficas e clínicas 
sobre as taxas de CCF 
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4.2 - 2ª fase (hospitalar) 

VARIÁVEIS WALD p OR IC 95% 
Sexo 0,78 0,376 1,20 0,79 1,82 
AVC 12,72 <0,001 3,82 1,83 8,00 
TCE 2,46 0,117 1,74 0,87 3,49 
Epilepsia 9,95 0,002 4,65 1,79 12,09 
Depressão 21,61 <0,001 2,75 1,79 4,21 
Uso de álcool 0,23 0,626 1,10 0,74 1,61 
Escolaridade      
=9 10,17 0,017    
0 5,70 0,017 2,41 1,17 4,97 
1-4 9,51 0,002 2,26 1,34 3,81 
5-8 4,23 0,040 2,11 1,03 4,31 
Faixa etária      
60-64 75,92 <0,001    
65-69 0,02 0,877 1,05 0,55 1,99 
70-74 2,40 0,121 1,62 0,87 3,01 
75-79 14,62 <0,001 3,37 1,80 6,28 
80-84 20,56 <0,001 4,82 2,44 9,52 
85-89 33,25 <0,001 14,80 5,92 36,98 
=90 27,24 <0,001 22,35 6,96 71,77 
Nível sócio-
econômico 

     

A 7,64 0,105    
B 0,16 0,682 0,86 0,41 1,77 
C 0,02 0,874 1,06 0,50 2,23 
D 1,02 0,312 1,51 0,67 3,38 
E 2,76 0,096 2,17 0,87 5,41 
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- 217 sujeitos foram selecionados para a 2ª fase (fase hospitalar), conforme critérios 

previamente apresentados.  

- 135 sujeitos foram entrevistados na 2ª fase (62,2% de participação) (ver Tabela 11).  

- 82 sujeitos selecionados para a 2ª fase não foram entrevistados (perda de 37,8%) 

(ver Tabelas 12, 13, e 14). Através de telefonemas observamos, de forma não 

sistematizada, motivos para a recusa nos dois extremos: pessoas “muito bem de 

saúde” e que “não precisavam de atendimento médico”, e pessoas com “muitos 

problemas de saúde” e “indisponíveis para serem avaliadas”. 

- 69 sujeitos (51,1% dos sujeitos entrevistados na 2ª fase) receberam o diagnóstico de 

demência (ver Tabelas 15 e 16 e Gráfico 2). A taxa de prevalência de demência na 

população com idade maior ou igual a 60 anos foi 6,0% (IC 95%: 4,6-7,3) e na 

população com idade maior ou igual a 65 anos foi 7,2% (IC 95%: 5,7-8,6). 

- 44 (4,7%) dos “screen-negatives” foram entrevistados, dos quais 4 tiveram o 

diagnóstico de demência. 

- a bateria de instrumentos de screening apresentou sensibilidade de 94,5%, 

especificidade de 37,7%, valor preditivo positivo de 51,1%, valor preditivo negativo 

de 90,9% e acurácia de 60,8%. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Tabela 11 - Distribuição dos sujeitos selecionados para a 2ª fase, segundo sua  
                 participação 
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PARTICIPAÇÃO N % 
Não encontrados 6 2,7 
Óbito 18 8,2 
Recusa 54 24,8 
Entrevistados 135 62,2 
Não convocados 4 1,8 
TOTAL 217 99,7 
 

 
 
Tabela 12 - Distribuição dos tipos de perdas na 2ª fase, entre os estratos  
                  sócio-econômicos 

TIPOS DE 
PERDAS 

ESTRATO 
ALTO 

ESTRATO 
MÉDIO 

ESTRATO 
BAIXO 

TOTAL % 

Não encontrados 2 3 1 6 7,3 
Óbito 5 6 7 18 22 
Recusa 15 23 16 54 65,9 
Não convocados 0 0 4 4 4,9 
TOTAL 22 32 28 82 100 
 
 
 
 
Tabela 13 - Distribuição das entrevistas realizadas e das perdas (total), na  
                 2ª fase, entre os estratos sócio-econômicos 

ESTRATO 
SÓCIO-ECONÔMICO 

ENTREVISTAS 
REALIZADAS 

N             %† 

PERDAS 
 

N             %‡ 
Alto 25            53,1 22            46,8 
Médio 52            61,9 32            38,0 
Baixo 53            65,4 28            34,5 
Dados inexistentes   5  
TOTAL  135     82 
† percentagem de entrevistas realizadas dentro de cada estrato 
‡  percentagem de perdas dentro de cada estrato 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 14 - Distribuição das entrevistas realizadas e das perdas, na 2ª fase, entre  
                  as variáveis sócio-demográficas e clínicas†  
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ENTREVISTAS 
REALIZADAS 

PERDAS VARIÁVEIS 

             N                   %               N                    % 
Faixa etária     
60-64 17 70,8 7 29,2 
65-69 24 77,4 7 22,6 
70-74 22 61,1 14 38,9 
75-79 31 64,6 17 35,4 
80-84 19 51,4 18 48,6 
85-89 10 40,0 15 60,0 
=90 8 67,7 4 33,3 
p=0,088 / X2: 11,02      
     
Sexo     
Feminino 92 61,7 57 38,3 
Masculino 43 63,2 25 36,8 
p=0,834 / X2: 0,04     
     
Escolaridade     
0 (analfabeto) 26 66,7 13 33,3 
1-4 68 60,7 44 39,3 
5-8 11 57,9 8 42,1 
=9 21 58,3 15 41,7 
p=0,870 / X2: 0,71      
     
AVC     
Não 112 61,5 70 38,5 
Sim 14 63,6 8 36,4 
p=0,158/ X2: 3,68     
     
Epilepsia     
Não 116 61,4 73 38,6 
Sim 6 54,5 5 45,5 
p=0,041 / X2: 6,41     
     
Artrite     
Não 96 62,3 58 37,7 
Sim 26 57,8 19 42,2 
p=0,040 / X2: 6,43     
† variáveis associadas, ou com tendência de associação, na análise multivariada, mais 
a variável sexo 
 
 
 
Tabela 15 - Diagnóstico sindrômico dos sujeitos entrevistados 
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DIAGNÓSTICO 
SINDRÔMICO 

N % (2ª FASE) PREVALÊNCIA†  
 (IC 95%)  

Demência 69 51,1           6,0  (4,7-7,3) 
CCND 15 11,1           1,3  (0,6-1,9) 
Outros‡  51 37,7           4,5  (3,4-5,6) 
TOTAL 135 99,9 11,8  (10,0-13,6) 
† amostra total  
‡ T. Depressivo, Uso Abusivo de Álcool, deficiência sensorial 
 
 
 
Tabela 16 - Diagnóstico etiológico dos pacientes com demência 

DIAGNÓSTICO 
ETIOLÓGICO 

N % † PREVALÊNCIA ‡ 

(IC 95%) 
Doença de Alzheimer (DA) 31 44,9 2,7 (2,0-3,4) 
Demência Vascular (DV) 14 20,2 1,2 (0,7-1,7) 
Demência mista (DA + DV) 11 15,9 0,9 (0,5-1,2) 
Demência não especificada 5 7,2 0,4 
Demência Alcoólica 3 4,3 0,2 
Demência por outras causas 2 2,8 0,1 
Demência Fronto-temporal 2 2,8 0,1 
Demência por TCE 1 1,4 0,08 
TOTAL 69 99,9 5,68 
† percentagem dos quadros de demência 
‡ amostra total 
 

 

Gráfico 2 - Diagnóstico etiológico de demência 
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 Com relação às variáveis sócio-demográficas, demência se associou a 

“idade” elevada, “escolaridade” baixa, “nível sócio-econômico” baixo e “estado 

civil” viúvo (ver Tabela 17 e 18).  

Com relação às variáveis clínicas, demência se associou a “AVC”, 

“epilepsia” e “artrite” (este apresentou relação inversa) (ver Tabela 19). 

Após a análise multivariada com as variáveis sócio-demográficas e clínicas, 

“idade” elevada, “AVC”, “epilepsia” e “artrite” (esta com relação inversa) se 

mantiveram associadas significativamente. “Escolaridade” exibiu uma tendência de 

associação na categoria “analfabetos” (ver Tabela 20). 

Demência apresentou uma relação inversa com “exercício físico”, “ver tv”, 

“ler jornal”, “ler livro”, “jogar” e “ir ao cinema” (ver Tabela 21). 

Após a análise multivariada com as variáveis “idade”, “atividade física” e 

“hábitos culturais”, mantiveram-se associadas significativamente as variáveis “idade” 

elevada e “ler livro”. As variáveis “ver TV” e “ler jornal”  apresentaram uma forte 

tendência de associação com as taxas de demência (ver Tabela 22).  

 
 
Tabela 17 - Casos de demência (e controles) e sua distribuição com relação à faixa  
                 etária, por sexo 

MASCULINO FEMININO FAIXA 
ETÁRIA Casos 

N    % 
Controles 
 N      % 

TOTAL 
N 

Casos  
N    % 

Controles 
 N      % 

TOTAL 
N 

60-64 3   (3,1) 93   (96,9) 96 2   (1,2) 167 (98,8) 169 
65-69 2   (1,9) 104 (98,1) 106 4   (2,5) 157 (97,5) 161 
70-74 5   (5,3) 89   (94,7) 94 9   (6,3) 135 (93,8) 144 
75-79 7   (13,5) 45   (86,5) 52 8   (8,6) 85   (91,4) 93 
80-84 3   (11,5) 23   (88,5) 26 10 (17,5) 47   (82,5) 57 
85-89 1   (12,5) 7     (87,5) 8 5   (31,3) 11   (68,8) 16 
>90 3   (50,0) 3     (50,0) 6 5   (45,5) 6     (54,5) 11 
 TOTAL 24 (6,2) 364 (93,8) 388 43 (6,6) 608 (93,4) 651 
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 p<0,001/X2: 31,47  p<0,001/X2: 66,83  
Tabela 18 - Casos de demência (e controles) e sua distribuição com  
                   relação às características sócio-demográficas 

CASOS CONTROLES VARIÁVEIS 
  N       %     N           % 

OR (IC 95%)           X2                    p 

Faixa etária      
60-64 5 1,9 260 98,1 1,00 
65-69 6 2,2 261 97,8 1,20 (0,32-4,57)        X2=0,09     p=0,77 
70-74 14 5,9 224 94,1 3,25 (1,07-10,50)      X2=5,51     p=0,018 
75-79 15 10,3 130 89,7 6,00 (1,99-19,35)      X 2=14,45   p<0,001 
80-84 13 15,7 70 84,3 9,66 (3,07-32,25)      X 2=24,45   p<0,001 
85-89 6 25,0 18 75,0 17,33 (4,15-74,30)    X 2=32,11   p<0,001 
=90 8 47,1 9 52,9 46,22 (10,82-210,48)X 2=74,13   p<0,001 
      
Sexo      
Feminino 44 6,7 612 93,3 1,06 (0,62-1,81)        X 2=0,04    p=0,83 
Masculino 25 6,4 367 93,6 1,00 
      
Estado Civil      
Solteiro 6 7,1 78 92,9 4,54 (0,52-102,75)    X 2=2,27     p=0,23 
Casado 26 4,2 596 95,8 2,57 (0,36-51,87)      X 2=0,91     p=0,50 
Separado 1 1,7 59 98,3 1,00 
Viúvo 30 11,2 238 88,8 7,44 (1,05-149,54)    X 2=5,20     p=0,022 
      
Escolaridade      
0 (analfabeto) 19 18,6 83 81,4 7,38 (3,26-16,90)     X 2=34,14    p<0,001 
1-4 27 6,1 413 93,9 2,11 (1,01-4,40)       X 2=4,62      p=0,031 
5-8 5 5,1 93 94,9 1,73 (0,52-5,47)       X 2=1,04      p=0,34 
=9 12 3,0 387 97,0 1,00 
      
Nível sócio- 
econômico 

     

A 8 6,8 109 93,2 1,96 (0,72-5,22)       X 2=2,18       p=0,13  
B 13 3,6 347 96,4 1,00 
C 19 6,1 295 93,9 1,72 (0,79-3,76)       X 2=2,21       p=0,13 
D 14 7,8 166 92,2 2,25 (0,97-5,22)      X 2=4,39       p=0,036 
E 9 15,0 51 85,0 4,71 (1,75-12,53)    X 2=13,44     p<0,001 
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Tabela 19 - Casos de demência (e controles) e sua distribuição com  
                   relação às características clínicas  

CASOS CONTROLES VARIÁVEIS 
N     (%)      N     (%) 

p OR (IC 95%) 

AVC     
         Não 54  (5,4) 942   (94,6)   
         Sim 11   (25,6) 32      (74,4) 0,001 5,99 (2,86-12,54) 
Epilepsia     
        Não 57   (5,6) 953   (94,4)   
        Sim  4     (16,7) 20     (83,3) 0,023 3,34 (1,10-10,10) 
Artrite     
        Não 56   (7,0) 744   (93,0)   
        Sim 5     (2,3) 210   (97,7) 0,010 0,31 (0,12-0,80) 
TCE     
        Não 63   (6,5) 911   (93,5)   
        Sim 2     (3,2) 61      (96,8) 0,296 0,47 (0,11-1,98) 
Depressão     
        Não 46   (5,8) 744   (94,2)   
        Sim 19   (8,0) 219   (92,0) 0,230 1,40 (0,80-2,44) 
Diabetes Mellitus     
         Não 59   (6,9) 798   (93,1)   
         Sim 7     (4,0) 167   (96,0) 0,160 0,56 (0,25-1,26) 
Hipertensão     
         Não 33   (5,9) 529   (94,1)   
         Sim 31   (6,5) 443   (93,5) 0,656 1,12 (0,67-1,86) 
Colesterol     
         Não 45   (6,1) 688   (93,9)   
         Sim 17   (6,3) 255   (93,8) 0,948 1,01 (0,57-1,81) 
Tabagismo     
         Não 39   (6,1) 601   (93,9)   
         Sim 25   (6,4) 365   (93,6) 0,838 1,05 (0,62-1,77) 
Alcoolismo     
         Não 36   (7,2) 462   (92,8)   
         Sim 30   (5,5) 512   (94,5) 0,263 0,75 (0,45-1,24) 
Benzodiazepínicos     
         Não 57   (6,4) 840   (93,6)   
         Sim 6    (4,3) 135   (95,7) 0,332 0,65 (0,27-1,54) 
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Tabela 20 - Análise multivariada. Efeito das variáveis sócio-demográficas  
                  e clínicas sobre as taxas de demência 

VARIÁVEIS WALD p OR IC 95% 
Faixa etária      
60-64 43,72 <0,001 1,00   
65-69 0,22 0,634 0,71 0,18 2,79 
70-74 2,56 0,110 2,42 0,81 7,19 
75-79 5,30 0,021 3,75 1,21 11,56 
80-84 11,93 0,001 7,39 2,37 22,99 
85-89 9,81 0,002 12,77 2,59 62,89 
=90 25,23 <0,001 40,71 9,58 172,91 
Escolaridade      
=9 3,61 0,306 1,00   
0 3,47 0,063 2,70 0,94 7,72 
1-4 1,20 0,272 1,62 0,68 3,87 
5-8 0,96 0,327 1,80 0,55 5,86 
AVC 18,35 <0,001 7,14 2,90 17,57 
Epilepsia 4,20 0,040 4,29 1,06 17,32 
Artrite 6,63 0,010 0,27 0,10 0,73 
Nível sócio-
econômico 

     

A 5,26 0,261 1,00   
B 2,08 0,149 0,46 0,16 1,31 
C 1,00 0,317 0,58 0,20 1,67 
D 0,69 0,406 0,60 0,18 1,96 
E 0,23 0,629 1,36 0,38 4,85 
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Tabela 21 - Casos de demência (e controles) e sua distribuição com  
                   relação à atividade física e aos hábitos culturais 

CASOS CONTROLES VARIÁVEIS 
N  (%) N   (%) 

p OR (IC 95%) 

Exercício físico     
         Não 39 (8,8) 403 (91,2)   
         Sim 23 (3,9) 569 (96,1) 0,001 2,39 (1,40-4,07) 
Ver TV     
        Poucas vezes 7 (26,9) 19 (73,1)   
        Muitas vezes 55 (5,4) 956 (94,6) <0,001 6,40 (5,58-15,88) 
Ouvir rádio     
        Poucas vezes 24 (6,3) 355 (93,7)   
        Muitas vezes 38 (5,8) 620 (94,2) 0,715 1,10 (0,65-1,86) 
Ler jornal     
        Poucas vezes 44 (9,8) 407 (90,2)   
        Muitas vezes 17 (2,9) 561 (97,1) <0,001 3,56 (2,00-6,33) 
Ler livro     
        Poucas vezes 52 (9,4) 504 (90,6)   
        Muitas vezes 9  (1,9) 463 (98,1) <0,001 5,30 (2,58-10,89) 
Jogar     
        Poucas vezes 54 (7,0) 715 (93,0)   
        Muitas vezes 8  (3,0) 259 (97,0) 0,017 2,44 (1,14-5,20) 
Cinema     
        Poucas vezes 62 (6,6) 878 (93,4)   
        Muitas vezes 0 97   (100) 0,009  
 
 
 
Tabela 22 - Análise multivariada. Efeito das variáveis “idade”, “atividade  
                   física” e “hábitos cultutrais” sobre as taxas de demência 

VARIÁVEIS WALD p OR IC 95% 
Faixa etária      
60-64 37,52 <0,001 1,00   
65-69 0,22 0,637 0,72 0,19 2,75 
70-74 3,98 0,046 2,91 1,01 8,31 
75-79 6,22 0,013 3,91 1,34 11,43 
80-84 9,32 0,002 5,60 1,85 16,94 
85-89 8,66 0,003 8,75 2,06 37,13 
=90 22,70 <0,001 27,79 7,07 108,74 
Atividade física 1,34 0,247 1,41 0,78 2,56 
Ver TV 3,79 0,051 3,13 0,99 9,90 
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Ler jornal 3,73 0,053 1,87 0,99 3,52 
Ler livro 9,41 0,002 3,30 1,54 7,09 
Jogar 0,76 0,381 1,43 0,64 3,21 
 

5 - DISCUSSÃO 

 

 

 A alta taxa de comprometimento cognitivo e funcional (CCF), estimada na 

presente pesquisa, foi bastante semelhante aos estudos conduzidos no Brasil (LAKS 

et al., 2005; HOTOTIAN et al. 2005)143,139, com taxas de comprometimento cognitivo 

e funcional de 19,2% e 16%, respectivamente, em Porto Rico (SERRA et al., 

1995)144, que encontrou taxas de prevalência de “disfunção cognitiva” e “disfunção 

funcional” de 18,5% e 18,4%, respectivamente, e na Malásia (SHERINA et al., 

2004)145, com taxa de comprometimento cognitivo de 22,4%. Três estudos 

encontraram taxas inferiores de comprometimento cognitivo: o estudo brasileiro no 

município de São Paulo (LEBRÃO E DUARTE, 2003)146,  encontrou taxa de 

“deterioração cognitiva” de 6,9% (idade acima de 60 anos); o estudo de Singapura 

(LIM et al., 2003)147 encontrou taxas de 7,7% e 13,2%, estimadas utilizando-se dois 

instrumentos diferentes, ECAQ (Elderly Cognitive Assessment Questionnaire) e 

IQCODE (Informant Questionnaire on the Cognitive Decline of the Elderly), 

respectivamente; e o estudo norte-americano com população Amish (JOHNSON et 

al., 1997)148 observou taxa de 6,4%. A associação com idade e sexo feminino 

também foi encontrada tanto no estudo de Porto Rico quanto em um estudo da 

Coréia (PARK E HA, 1988)149, que avaliou prejuízo cognitivo em população rural. 

Estas semelhanças e diferenças, no entanto, guardam algumas variações 
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metodológicas. Exceto os estudos brasileiros, que combinaram a presença de 

comprometimento cognitivo “mais” comprometimento funcional, a exemplo do 

presente estudo, os demais optaram por avaliações separadas ou apenas avaliação 

cognitiva, dificultando a realização de comparações mais precisas. Considerando que 

a maioria destes casos de CCF apresentou diagnóstico de demência, como ficou 

evidenciado na 2ª fase, é provável que o efeito das variáveis sóciodemográficas sobre 

os casos de CCF tenha sido muito influenciado pelos sujeitos com demência. 

Ademais, destaca-se também a presença de outras condições médicas que se 

associaram à ocorrência de CCF na população idosa, compondo um grupo de 

doenças bastante heterogêneas: AVC, TCE e epilepsia (variáveis associadas 

significativamente aos casos de CCF na 1ª fase); alcoolismo e deficiência sensorial 

(diagnósticos da 2ª fase); e depressão (variável associada na 1ª fase e diagnóstico da 

2ª fase). A relação inversa entre “uso de álcool” e CCF, na análise univariada, 

provavelmente reflete a existência de CCF levando a um consumo menor de álcool, 

ou talvez ilustre uma redução do risco de demência associado ao consumo moderado 

de álcool, como descrevem HULSE et al. (2005)76.  

O instrumento de “screening” revelou um resultado surpreendente, se 

considerarmos a sua performance no estudo para a sua validação. Sabíamos que na 

comunidade não alcançaríamos os excelentes níveis de sensibilidade e especificidade 

do estudo piloto, quando se fez a comparação de populações marcadamente distintas 

do ponto de vista saúde/doença. Ademais, de maneira semelhante ao estudo de 

HERRERA et al. (2002)135, usamos um ponto de corte para o MEEM mais alto do 

que o proposto por BERTOLUCCI et al. (1994)108, na expectativa de aumentar a 
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sensibilidade e a probabilidade de detecção de casos iniciais. No entanto, o balanço 

entre a sensibilidade e a especificidade inclinou-se demais para uma alta 

sensibilidade, o que é bastante positivo para um estudo de prevalência, em 

detrimento da baixa especificidade. Além do alto ponto de corte do MEEM, outra 

razão pode ter contribuído para este resultado: a estratégia de exigir apenas um teste 

comprometido em cada domínio avaliado (cognitivo e funcional), para a 

identificação do “caso”, a exemplo do que MACKINNON E MULLIGAN (1998)127 

observaram na combinação de dois testes para o diagnóstico de demência. 

 Como se esperava em uma pesquisa com idosos em duas fases, houve uma 

parcela razoável de perda por óbito, embora não tenha havido registro de perda por 

institucionalização. A taxa de perda se manteve alta, a exemplo dos estudos de 

HENDERSON et al.(1994)55, com 31,4% de perda, ANDERSEN et al. (1997)18, com 

35,5% e YAMADA et al. (1999)31 com 24,3%. 

  Os resultados referentes aos quadros de demência foram bastante 

semelhantes ao estudo brasileiro de HERRERA et al. (2002)135, sobretudo no que diz 

respeito à taxa de prevalência e à associação com a escolaridade na análise 

univariada. Pequenas diferenças foram observadas na distribuição dos diagnósticos 

etiológicos, porém uma diferença expressiva foi encontrada na associação com o 

sexo. Com relação ao estudo realizado simultaneamente em São Paulo (BOTTINO et 

al., 2005)150, que praticamente usou a mesma metodologia (exceto a amostragem), a 

taxa de prevalência de demência foi muito próxima (6,0% na presente pesquisa e 

6,8% em São Paulo), e as variáveis “idade” elevada e “AVC” também exibiram 

associação estatisticamente significativa com os quadros de demência. Em 
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comparação com estudos mundiais, a taxa de prevalência de demência se situou em 

uma faixa intermediária, a variável “sexo” corroborou os achados de ausência de 

diferenças significativas entre os sexos, observada na revisão de LOPES (2002)13, e a 

inclusão da categoria “demência mista” adicionou uma nova e importante categoria 

diagnóstica à distribuição dos diagnósticos etiológicos mais frequentes de demência 

nos grandes estudos populacionais (apenas 4 dos 42 estudos avaliados pela revisão 

descrita acima consideraram este subtipo etiológico). 

O uso da categoria diagnóstica “Demência Mista”, definido tradicionalmente 

como a combinação de Doença de Alzheimer com doença cérebro-vascular (DCV) 

(ROCKWOOD, 2003)151, justifica-se neste estudo por uma série de motivos: a 

percepção da prática clínica, a idéia de que representa uma grande população clínica 

(ROCKWOOD, 2002)152, a observação de que DA e DV dividem os mesmos fatores 

(idade, educação, hipertensão, diabetes mellitus, ateroesclerose, dislipidemia), 

aspectos clínicos, e mecanismos patogênicos (morte neuronal a posteriori e 

apoptose) (ROCKWOOD, 2002)152, a convergência de resultados de neuroimagem 

(presença de infartos cerebrais, doença de pequenos vasos e lesões de substância 

branca em até 64% de pacientes com DA) (NAGGA et al., 2004)153 e de exame 

histopatológico (doença cérebrovascular em autópsia de 60-90% de pacientes com 

DA) (OLICHNEY et al., 1996)154 . Por outro lado, com poucos estudos 

populacionais mundiais considerando esta entidade diagnóstica, talvez pela falta de 

exames de imagem na maior parte deles, torna-se difícil a compararação com os 

nossos resultados. A impressão que se tem, conforme CORRADA et al. (1995)155 

observaram a respeito do uso de tomografia computadorizada “diminuindo” as taxas 
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de Doença de Alzheimer, é que parte dos casos de Doença de Alzheimer do nosso 

estudo “transferiu-se” para a categoria diagnóstica Demência Mista.  

Com relação à influência das variáveis sócio-demográficas sobre as taxas de 

prevalência de demência, a “idade” confirmou um dado bastante consolidado na 

literatura médica, e o “nível sócio econômico” apareceu como uma variável 

influenciada por outros fatores (“escolaridade”, que foi avaliada neste estudo, e 

possivelmente outros fatores como nutrição, e acesso a serviços de saúde). A 

“escolaridade” apresentou um resultado muito semelhante ao do estudo de 

HERRERA et al. (2002)135, na análise univariada, com taxas muito altas nos 

analfabetos e taxas menores e similares nas outras categorias. Embora o efeito da 

escolaridade tenha constituido apenas uma tendência na análise multivariada, o 

resultado retoma a hipótese de que esta variável é um fator intrínseco e não 

meramente um viés de método.  

A variável “sexo”, por sua vez, apresentou dados contraditórios: resultados 

diferentes entre a 1ª e a 2ª fase, grande diferença na 2ª fase com o outro estudo 

brasileiro (HERRERA et al. 2002)135, diferença com a maior parte dos estudos 

mundiais recentes, que estimaram prevalência de demência na comunidade, e 

semelhança com os resultados obtidos na revisão sistemática feita por LOPES 

(2002)13. Desta forma, este resultado retoma os questionamentos acerca da influência 

deste fator na relação com os quadros de demência. Haveria algum fator intrínseco 

ligado ao sexo feminino aumentando o risco para demência ou a diferença das taxas 

de mortalidade entre os sexos explicaria as eventuais diferenças epidemiológicas? 

(HEBERT et al., 2001)156 
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 A falta de associação de demência e CCF com os fatores de risco potenciais 

para doença cérebro-vascular, os quais têm sido associados à demência de origem 

vascular e também à Doença de Alzheimer, merece confirmação através de estudos 

controlados com detecção criteriosa dos mesmos, para se concluir quanto à sua 

influência sobre o comprometimento cognitivo em nosso meio. Exceção ao fator 

“AVC”, que se apresentou fortemente associado, tanto ao CCF quanto à demência, 

confirmando os achados da literatura mundial157,158.  

A associação das taxas de demência com a variável “artrite” reforça a 

hipótese do efeito protetor dos anti-inflamatórios, a exemplo do que foi observado 

por SZEKELY et al. (2004)74.  

Apesar do conhecimento de que a Epilepsia, e drogas associadas, afetam a 

cognição (CARAMELLI e CASTRO, 2005)81, os resultados obtidos no presente 

estudo sugerem que sua influência sobre os quadros de demência deveria ser melhor 

estudada. 

   Se não é possível afirmar em um estudo de prevalência como este, que a 

atividade física e os hábitos culturais possam ter proporcionado um efeito protetor, 

como tem sido valorizado por determinados estudos que investigaram fatores 

associados à redução do risco de demência (ROVIO et al., 2005; LAURIN et al., 

2001)100,99, ao menos pode-se destacar que, também em países em desenvolvimento, 

como o Brasil, estes são fatores com potencial para contribuir no futuro para a 

redução do risco de desenvolvimento de demência na população idosa.  

Duas importantes limitações deste estudo merecem destaque. Embora 

semelhante a outros estudos, a taxa de perda foi bastante expressiva, tanto na 1ª 
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quanto na 2ª fase, contribuindo para algum nível de imprecisão dos resultados, como 

apontam NORTON et al. (1994)159, ao observarem maior comprometimento 

cognitivo entre os “não respondedores”. Não obstante, três condições podem ter 

diminuído a ocorrência de interferência das perdas sobre os resultados: as perdas não 

foram uniformes nas duas fases, entre os estratos sócio-econômicos (na 1ª fase foi 

maior no estrato baixo, enquanto na 2ª fase foi maior no estrato alto); na 2ª fase as 

perdas podem ter sofrido uma “compensação” entre as variáveis sócio-demográficas 

e clínicas que apresentaram relação oposta com a variável de desfecho (houve 

proporção maior de perdas nas idades mais avançadas e nas faixas de escolaridade 

mais altas, e entre os que tinham antecendente de epilepsia e artrite); e as respostas 

às tentativas de convocação para a 2ª fase, entre os que se recusaram a participar, se 

situaram nos dois extremos (os que estavam “bem” e os que estavam “mal”). Outra 

limitação foi a forma de detecção das variáveis clínicas, como por exemplo 

“hipertensão arterial”, diabetes mellitus” e “colesterol”: através do relato direto do 

idoso (e cuidador) ao ser indagado sobre a sua existência. Neste sentido, a precisão 

da resposta dependeu de um grau mínimo de compreensão e conhecimento acerca 

das doenças pesquisadas, o que pode ter sido bastante variável em função da 

heterogeneidade cultural da população estudada. 

 

Considerações finais 

Embora o envelhecer per si contribua para o desenvolvimento de problemas 

cognitivos, não se pode superestimar o efeito da idade em detrimento de outros 

fatores presentes no cotidiano das pessoas. Percebe-se, a partir deste estudo, que 
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agentes externos, certas doenças (ligadas a outros determinantes) e estilos de vida 

também interferem significativamente nas habilidades cognitivas da população idosa. 

Neste sentido, as idéias de ROWE e KAHN (1987)160, enfatizando a 

“heterogeneidade” do envelhecer, devem servir de alerta para que determinadas 

condições de vida sejam modificadas pela sociedade e conseqüentemente as pessoas 

possam caminhar na direção de um “envelhecimento bem sucedido”.  
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6 - CONCLUSÕES 

 

 A taxa de prevalência de demência nos idosos de Ribeirão Preto foi bastante 

expressiva, situando-se na média entre os resultados mundiais e apresentando uma 

distribuição semelhante à encontrada na literatura médica mundial.  

 

A categoria sindrômica “comprometimento cognitivo e funcional”, embora 

englobando os quadros de demência na maioria dos casos, representou uma 

diversidade de condições clínicas bastante prevalente. 

 

Neste estudo, os transtornos cognitivos apresentaram-se como sendo 

multifatoriais, associados à influência de agentes externos (medicamentos e álcool), 

determinadas doenças (AVC, depressão, epilepsia e artrite), atividade mental 

(escolaridade e hábitos culturais) e  atividade física. 

 

 As alterações cérebro-vasculares pareceram contribuir significativamente 

para o  desenvolvimento de demência, tanto na forma isolada quanto na forma mista. 

Esta influência foi reforçada pelas taxas de prevalência encontradas, mas este achado 

não foi plenamente corroborado pelo resultado referente aos fatores de risco 

potenciais para doença cérebro-vascular. 
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 Os resultados da presente pesquisa corroboraram a controvérsia acerca da  

influência de fatores específicos ligados ao sexo feminino nas taxas de prevalência 

dos quadros de demência.   
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7 - ANEXOS 

Instrumento de “screening” 
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