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RESUMO 
 
 
MENDONÇA, M. F. Incidência de demência em idosos residentes na 
comunidade em Ribeirão Preto – São Paulo. 2016.  105p. Tese (Doutorado) 
– Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2016. 
 
Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno que ocorre 
mundialmente, caracterizado por aumento do número de idosos nas últimas 
décadas. Quando os indivíduos de um país passam a ter maior expectativa de 
vida, surgem novos problemas relacionados com o envelhecimento da 
população, entre os quais destaca-se o número de pessoas com demência. 
Informações sobre epidemiologia da demência são fundamentais para o 
planejamento de ações em saúde. Objetivo: Estimar a taxa de incidência de 
demência em idosos residentes em Ribeirão Preto-SP. Casuística e métodos: 
Trata-se de estudo de coorte prospectivo em que foram abordados 1076 
sujeitos considerados cognitivamente normais no estudo de prevalência de 
demência. Um total de 469 idosos foram submetidos aos testes de triagem (1a 
fase). Todos os sujeitos screening positivo possíveis e alguns screening 
negativo foram reavaliados na 2a fase diagnóstica. O seguimento médio foi de 
9,85 anos. Resultados: Foram identificados 45 casos incidentes de demência. 
As demências mais encontradas foram doença de Alzheimer (51,11%), 
vascular (20,0%) e mista (17,18%). As taxas de incidência de demência por 
1000 pessoas-ano foram 15,0 (IC 95%=11,13-19,77) para demência em geral, 
16,48 (IC 95%=10,44-24,70) para demência devido a doença de Alzheimer e 
5,74 (IC 95%=2,47-11,28) para demência vascular e mista. A baixa 
escolaridade foi associada com maiores taxas de incidência.  Pelo modelo de 
regressão de Cox, o risco de demência é maior com o envelhecimento (≥ 80 
anos: HR 4,25-6,99) e maior entre as mulheres (HR 1,9, IC 95% 1,01-3,57). 
Não foi encontrado associação de hipertensão arterial, diabetes mellitus e 
dislipidemia com o desenvolvimento de demência. Conclusão: A taxa de 
incidência de demência da população estudada foi semelhante ao estudo 
brasileiro prévio. Em ambos os gêneros houve aumento da taxa de incidência 
com a idade. O gênero feminino é fator de risco e alta escolaridade é fator de 
proteção para o desenvolvimento de demência. A demência por Doença de 
Alzheimer foi a mais encontrada entre os idosos, seguida pela demência mista 
e vascular. 
 
Palavras-chave: incidência, demência, idosos, envelhecimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ABSTRACT  
 

 
MENDONÇA, M. F. Incidence of dementia in elderly living in the 
community in Ribeirão Preto - São Paulo. 2016.  105p. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2016. 
 
Background: Population aging is a phenomenon that occurs worldwide, which 
is characterized by increasing the number of elderly in recent decades. When 
individuals in a country have longer life expectancy, it emerges new problems 
related to the population aging, including the number of people with dementia. 
Informations about dementia epidemiology are essential for planning health 
actions. Objective: To estimate the incidence rate of dementia in elderly living 
in Ribeirão Preto-SP. Methods: This is a prospective cohort study in which 
1076 subjects cognitively normal in the dementia prevalence study were 
addressed. A total of 469 elderly were submitted to screening tests (first phase). 
All possible positive screening subjects and some negative screening were 
reassessed in the 2nd diagnostic phase. The mean follow-up was 9.85 years. 
Results: Forty five incident cases of dementia were identified. The most 
frequent types of dementia were Alzheimer disease (51.11%), vascular (20.0%) 
and mixed (17.18%). The incidence rates of dementia per 1000 person-years 
were 15.0 (95% CI = 11,13 to 19,77) for overall dementia, 16.48 (95% CI = 
10.44 to 24.70) for Alzheimer disease dementia and 5.74 (95% CI = 2.47 to 
11.28) for vascular and mixed dementia. The low level of education was 
associated with higher incidence rates. As the Cox regression model, the risk of 
dementia is higher with age (≥ 80 anos = HR 4,25-6,99) and higher among 
women (HR 1.9, 95% CI 1.01 -3.57). It was not found association of 
hypertension, diabetes mellitus and dyslipidemia with the development of 
dementia. Conclusion: The incidence rate of dementia was similar to previous 
brazilian study. In both genders there was an increase incidence rate with age. 
The female sex is a risk factor and high education is a protective factor against 
the development of dementia. Alzheimer disease was the most frequent type of 
dementia among the elderly, followed by mixed dementia and vascular. 

Keywords: incidence, dementia, elderly, aging 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  ENVELHECIMENTO POPULACIONAL 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno que ocorre mundialmente, 

sendo evidenciado pelo crescimento do número percentual e absoluto de idosos nas 

últimas décadas.  Em 2005, segundo a Organização das Nações Unidas, os idosos 

representavam 10,4% da população mundial e estima-se que, em 2050, as pessoas 

com 60 anos de idade ou mais serão responsáveis por mais de 20% da população 

do mundo (ONU, 2013). 

Esse crescimento da população idosa deve-se a: (a) melhoria das condições 

de saúde, (b) redução das taxas de mortalidade infantil, (c) redução da mortalidade 

devido às doenças infecciosas e transmissíveis, (d) melhoria do controle das 

doenças não transmissíveis, proporcionando o consequente aumento da expectativa 

de vida.  

Os declínios na mortalidade e fertilidade resultaram em um rápido processo 

de envelhecimento da população na maioria dos países em desenvolvimento. Nas 

últimas décadas, o envelhecimento populacional adquiriu grande destaque por 

constituir-se interessante objeto de estudo de profissionais e pesquisadores dos 

mais diversos campos do conhecimento. Considerado um fenômeno mundial, essa 

temática vem ocorrendo de maneira acelerada sobretudo nos países em 

desenvolvimento sem necessariamente ser acompanhado das adequações 

pertinentes nas conjunturas política, econômica e social (ONU, 2005) 

O Brasil passa por um processo de envelhecimento de sua população  de 

particular importância, pois este ocorre em marcante velocidade (SCAZUFCA et al., 

2002). A parcela da população com idade maior ou igual a 60 anos de idade 
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correspondia a 6,07% em 1980. Em 1990, esse grupo correspondia a 6,75% e a 

8,12% em 2000. Já os idosos com 65 anos de idade ou mais correspondiam a 

4,01% em 1980, 4,36% em 1990 e 5,44% em 2000 (IBGE, 2008). No último censo 

demográfico realizado em 2010 (IBGE, 2011), a parcela de idosos compreendia a 

proporção de 10,79% e aqueles com idade igual ou superior a 65 anos, 7,38%. Esse 

aumento do envelhecimento da população brasileira tende a se acentuar ainda mais 

conforme as estimativas, em que calculam-se que o Brasil seja composto de 13,67% 

de idosos em 2020, de 18,70% em 2030 e de 29,75% em 2050. Para aqueles com 

65 anos de idade ou mais, a projeção é de 9,23% em 2020, 13,33% em 2030 e 

22,71% em 2050  (IBGE, 2011). Estima-se que entre 1950 e 2025 o aumento da 

população idosa será da ordem de 15 vezes em relação à atual, enquanto a 

população como um todo crescerá cinco vezes (HERRERA et al., 1998) (Figura 1).  

 

 
Figura 1 – Evolução e projeção da distribuição dos idosos brasileiros por gênero 
entre as décadas de1980 e 2050. Fonte: IBGE.  

 

O Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, apresentou 

importante aumento dessa população nos últimos anos e reduziu a taxa de 

natalidade, mudando a característica da pirâmide etária (CARVALHO; GARCIA, 

2003). Mudanças do padrão etário da população brasileira podem ser observadas 
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nas pirâmides populacionais, que, do formato de base alargada, estão assumindo de 

forma acelerada o formato de barril, característico de diminuição da população 

jovem e aumento da proporção de idosos (Figuras 2, 3, 4 e 5).  

 

 
Figura 2 – Distribuição da população brasileira por gênero e faixa etária em 2000. 
Fonte: IBGE. 
 

 
Figura 3 – Distribuição da população brasileira por gênero e faixa etária em 2010. 
Fonte: IBGE. 
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Figura 4 – Projeção da distribuição da população brasileira por gênero e faixa etária 
para 2030. Fonte: IBGE. 
 
 

 
Figura 5 – Projeção da distribuição da população brasileira por gênero e faixa etária 
para 2050. Fonte: IBGE. 

 

 

Vale lembrar que a Organização Mundial de Saúde classifica cronologicamente 

como idoso as pessoas com 65 anos de idade ou mais em países desenvolvidos e 

com 60 anos de idade ou mais em países em desenvolvimento.  
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1.2  INCIDÊNCIA DE DEMÊNCIA 

 

Quando os indivíduos de um país passam a ter maior expectativa de vida, 

surgem novos problemas relacionados com o envelhecimento da população, entre 

os quais destaca-se o número de pessoas com demência.  

 

 

1.2.1  NO MUNDO 

 

Vários autores que investigaram a incidência de demência e especificamente 

a Demência devido a Doença de Alzheimer (DDA) encontraram elevações 

importantes das taxas com o aumento da idade (PAYKEL et al., 1994; BRAYNE et 

al., 1995; HEBERT et al., 1995; JOHANSSON; ZARIT, 1995). Em uma metanálise, 

Gao et al. (1998) relataram aumento da incidência de demência e DDA com o 

aumento da idade, porém houve uma diminuição da aceleração das taxas de 

incidência nas idades mais avançadas nos 12 estudos revisados sem haver redução 

da taxa  absoluta de incidência.  

Em estudo multicêntrico realizado por Prince et al. (2012), a incidência de 

demência encontrada teve variação de 18,2 a 30,4 por 1000 pessoas-ano. Também 

foi observado que as taxas de incidência aumentaram com o avançar da idade.  

No estudo de Ferri et al. (2005), os autores estimaram 4,6 milhões de novos 

casos de demência por ano no mundo, sendo um novo caso a cada 7 segundos. 

Além disso, a maior parte das pessoas com demência encontra-se nos países em 

desenvolvimento. 
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Na metanálise de Jorm e Jolley (1998), a incidência de demência foi separada 

por faixas etárias e por grupos de demência leve e moderada. Para quadros leves, a 

incidência variou de 3,5 a 9,1 por 1000 pessoas-ano na Ásia e na Europa a 

incidência se elevou proporcionalmente com a idade variando de 12,1 na faixa entre 

65 a 69 anos até 72,1 a 104,1 por 1000 pessoas-ano após os 85 anos de idade. 

Para quadros moderados, a incidência nos Estados Unidos foi de 2,4 por 1000 

pessoas-ano entre 65 a 69 anos, de 10,5 entre 75 a 79 anos e de 17,7 acima de 85 

anos; já na Europa, essas taxas foram um pouco superiores, chegando a 37,7 por 

1000 pessoas acima de 85 anos. 

No estudo multicêntrico EURODEM, em que participaram sete países 

europeus, a incidência de demência também foi dividida de acordo com as faixas 

etárias. Entre a faixa de 65 a 69 anos, observou-se incidência de 2,4 por 1000 

pessoas-ano; entre 75 a 79 anos, de 16; e entre 85 a 89 anos, de 48,6 por 1000 

pessoas-ano (FRATIGLIONI et al., 2000).  

Nos Estados Unidos, segundo Kukull et al. (2002), a taxa de incidência de 

demência foi semelhante à encontrada em países europeus, com significativo 

aumento conforme envelhecimento, e foi em geral de 20,3 por 1000 pessoas-ano.  

A taxa anual de incidência de demência ajustada para mortalidade foi de 1,35 

em uma comunidade Yoruba vivendo na Nigéria e de 3,24 por 1000 pessoas-ano em 

uma comunidade de afro-americanos vivendo em Indianápolis (HENDRIE et al., 

2001).  

 

1.2.2  NO BRASIL 
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Os estudos de incidência são de realização mais difícil em relação aos de 

prevalência por serem de maior custo e demandarem maior tempo para execução. 

Por isso, são em menor número e realizados, principalmente, em países 

desenvolvidos. 

Em nosso meio, até o presente momento foram realizados apenas dois 

estudos de incidência de demência com brasileiros. Na cidade de Catanduva - SP, a 

taxa encontrada para demência em geral foi de 13,8 por 1000 pessoas-ano em 

indivíduos com 65 anos ou mais e de 7,7 por 1000 pessoas-ano para demência 

devido a Doença de Alzheimer (DDA) (NITRINI et al., 2004). O estudo de Porto 

Alegre – RS, que estimou exclusivamente a incidência de DDA, encontrou taxa de 

14,8 por 1000 pessoas-ano também em idosos de 65 anos ou mais (CHAVES et al., 

2009). 

 

1.3  REPERCUSSÃO DO ENVELHECIMENTO 

 

O envelhecimento traz consigo modificações globais na vida do indivíduo, 

deixando-o mais susceptível a determinadas doenças, principalmente as 

degenerativas, entre as quais estão as demências. Os transtornos cognitivos levam 

à perda da qualidade de vida e da autonomia, ampliando o risco de morte entre os 

idosos e onerando fortemente os serviços de saúde (REYS et al., 2006; AGÜERO-

TORRES et al, 1998).  

Um levantamento financiado pela organização Alzheimer’s Disease 

International concluiu que os custos diretamente associados às demências em todo 

o mundo estão estimados em 604 bilhões de dólares por ano, o que equivale a 1% 

do produto interno bruto (PIB) mundial. Nos países em desenvolvimento apenas 
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0,24% do PIB é destinado para o atendimento de pessoas com demência, com 

predomínio dos gastos para o atendimento informal (OMS, 2012). Esses custos 

devem se elevar substancialmente nos próximos anos, especialmente nos países 

em desenvolvimento, devido ao aumento do número de casos de demência 

associado ao rápido envelhecimento populacional esperado nesses países (WIMO 

et al., 2013).  

O aumento populacional, sobretudo de indIvíduos idosos, traz repercussões 

significativas no planejamento de saúde pública, já que idosos são mais 

hospitalizados e necessitam de regulares atendimentos em serviços de saúde, 

acarretando em importante aumento de custos. 

Portanto, diferentemente do que ocorre com grande parte das outras doenças 

crônicas, o principal impacto das demências não ocorre exclusivamente no sistema 

de saúde, mas de forma diluída na sociedade, com sobrecarga econômica e 

comprometimento significativo da qualidade de vida dos pacientes e seus familiares.  

 

1.4  TESTES PARA AVALIAÇÃO COGNITIVA E FUNCIONAL 

 

Demência, ou recentemente denominada por transtorno neurocognitivo maior 

pelo DSM-5, pode ser definida como síndrome caracterizada por declínio cognitivo 

significativo em um ou mais domínios da cognição (atenção complexa, função 

executiva, aprendizado e memória, linguagem, percepção motora ou cognição 

social) que interfere no desempenho das suas atividades da vida diária (APA, 2013). 

Para efetuar o diagnóstico de demência, o médico deve se certificar que o declínio 

cognitivo apresentado é suficiente para interferir no desempenho das atividades 

profissionais ou sociais do indivíduo, caracterizando declínio funcional, e esta 
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avaliação geralmente é realizada por entrevistas com o paciente e/ou informante 

(NITRINI et al., 2005).  

A avaliação cognitiva é iniciada com a anamnene e enriquecida inicialmente 

com testes de rastreio e deve ser complementada por testes que avaliam diferentes 

componentes do funcionamento cognitivo. Para essa finalidade, podem ser 

empregados testes breves, de fácil e rápida aplicação, como os de memória, 

fluência verbal, cálculo e o desenho do relógio (NITRINI et al., 1994). A avaliação 

neuropsicológica detalhada é recomendada especialmente nos estágios iniciais de 

demência, em que os testes breves podem ser normais ou apresentar resultado 

limítrofe. Além disso, a avaliação neuropsicológica fornece dados relativos ao perfil 

das alterações cognitivas, especialmente úteis para o diagnóstico diferencial de 

algumas formas de demência. O desempenho em atividades de vida diária, tanto 

instrumentais quanto básicas, pode ser avaliado por escalas ou questionários de 

avaliação funcional que são aplicados ao familiar ou ao cuidador do paciente 

(CARAMELLI; BARBOSA, 2002).  

A seguir são apresentados alguns dos principais testes para avaliação 

cognitiva e funcional. 

 

1.4.1 MINI EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM) 

 

 O MEEM (FOLSTEIN; FOLSTEIN; MCHUGH, 1975) é o teste mais utilizado 

em todo o mundo e largamente estudado para a avaliação cognitiva. É constituído 

por várias questões, agrupadas em categorias de funções cognitivas: orientação 

temporal, orientação espacial, memória imediata, atenção e cálculo, memória de 

evocação, linguagem e função visuoespacial, totalizando 30 pontos. Foi adaptado à 
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população brasileira por Bertolucci et al. (1994) que verificaram a influência da 

escolaridade nos resultados obtidos. Posteriormente, Brucki et al. (2003) publicaram 

estudo com sugestões de aplicação do MEEM no Brasil, com novas medianas de 

escore conforme o nível de escolaridade: para analfabetos, 20 pontos; para 1 a 4 

anos, 25; para 5 a 8 anos, 26,5; para 9 a 11 anos, 28 e para os indivíduos com 

escolaridade superior a 11 anos, 29 pontos. Em metanálise de Mitchell (2009), o 

MEEM apresentou sensibilidade de 79,8% e especificidade de 81,3% em centros 

especializados em memória; em hospitais, a sensibilidade foi de 71,1% e 

especificidade de 95,6%. 

  

1.4.2 FULD OBJECT MEMORY EVALUATION (FOME) 

 

O  FOME (FULD et al., 1988) é um instrumento criado com o objetivo de 

minimizar os viéses culturais dos testes cognitivos. Foi desenhado para avaliar 

linguagem, atenção, memória, fluência verbal, estereognosia e discriminação direita-

esquerda. O teste consiste em 10 objetos comuns (por exemplo: chave, xícara, 

pente e colher) que são identificados pela palpação, dentro de um saco. O teste de 

fluência verbal pode contribuir para a discriminação entre "pseudodemência" e um 

processo real de demência, particularmente quando o paciente está deprimido, 

sendo que a produção verbal diminuída é um dos achados mais comuns na DDA. 

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

escolaridade, característica psicométrica importante em uma população heterogênea 

como a brasileira. 
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1.4.3 CAMBRIDGE MENTAL DISORDERS OF THE ELDERLY EXAMINATION 

(CAMDEX) 

 

O CAMDEX (ROTH et al., 1986) é um teste neuropsicológico cuja finalidade é 

diagnosticar e quantificar os quadros de demência. É uma entrevista estruturada, 

composta por 8 seções: A - investigação do estado atual do paciente (mental e 

físico), seus antecedentes pessoais e sua história familiar; B - teste cognitivo com 67 

itens (Cambridge Cognitive Examination - CAMCOG), que inclui o MEEM, 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. 

 

1.4.4 CLINICAL DEMENTIA RATING (CDR) 

 

O CDR (HUGHES et al., 1982) é um instrumento que classifica o grau de 

intensidade de demênca, além de identificar os casos questionáveis, isto é, aqueles 

que não são categorizados como normais. Sendo assim, os indivíduos  são 

classificados em saudáveis (escore = 0), demência questionável  (escore = 0,5), 

demência leve (escore = 1), demência moderada (escore = 2) e demência grave 

(escore = 3). Para a determinação dos escores, avalia-se cada uma das seis 

categorias da escala: memória, orientação, julgamento/ solução de problemas, 
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assuntos comunitários, atividades domésticas/ passatempos e cuidados pessoais 

(MONTAÑO; RAMOS, 2005). 

 

1.4.5 INFORMANT QUESTIONNAIRE ON COGNITIVE DECLINE IN THE 

ELDERLY (IQCODE) 

 

O IQCODE (JORM, 1994) é um instrumento que avalia o declínio cognitivo 

por meio de entrevista com um cuidador. É um dos testes de avaliação funcional que 

mostrou bons resultados na detecção de casos de demência, sobretudo os casos 

leves. Na versão curta, é solicitado ao informante que, nas 16 questões, informe se 

o indivíduo melhorou, não se alterou ou piorou em relação a ele mesmo nos últimos 

10 anos. Em estudo brasileiro, nessa versão curta, a nota de corte de 3,53 teve 

sensibilidade de 85,3% e especificidade de 100% para o diagnóstico de demência 

(Perroco, 2009). Em outro estudo, evidenciou-se que a nota de corte de 3,52 teve 

sensibilidade de 83,3% e especificidade de 80,7% e que não parece ser influenciada 

pela idade e escolaridade dos informantes (SANCHEZ; LOURENÇO, 2013). 

 

1.4.6 BAYER-ACTIVITIES FOR DAILY LIVING  (B-ADL) 

 

A escala B-ADL foi desenvolvida para quantificar as mudanças nas atividades 

executadas diariamente (HINDMARCH et al., 1998). Em cada um dos 25 itens, 

pontua-se de 1 (ausência de prejuízo) a 10 (paciente não consegue executar) ou 

pode-se excluir o item caso o cuidador/ informante responda que não sabe ou não 

se aplica. O resultado final se dá pela soma dos itens, dividida pelo número de itens 

respondidos (ERZIGKEIT et al., 2001). A versão brasileira da B-ADL apresentou boa 
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aplicabilidade e forte consistência com sujeitos idosos, discriminando paciente 

normais daqueles portadores de demência leve a moderada (FOLQUITTO, 2007).  

 

1.5 ESTRATÉGIA DA COMBINAÇÃO DE TESTES 

 

Entre as alternativas para aprimorar a acurácia do screening existe a 

estratégia da combinação dos testes. Sabe-se que não existe um único teste que 

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

demência. Além disso, os testes usados em conjunto fornecem mais informações do 

que isolados, o que melhora  a avaliação e o diagnóstico. 

Hooijer, Jonker e Lindeboom (1993) combinaram 3 testes cognitivos, obtendo 

maior eficácia na detecção dos casos do que quando os testes foram empregados 

isoladamente. Além dos benefícios nos casos de demência em fases moderada a 

grave, o uso de testes combinados também tem se mostrado promissor para 

aumentar a precisão do diagnóstico de demência leve (HEUN; 

PAPASSOTIROPOULOS; JENNSSEN, 1998; HOOIJER, 1993). 

Muitas informações fundamentadas nas respostas do cuidador e/ ou familiar 

são utilizadas por profissionais que avaliam a cognição, como é o caso do CDR 

(MORRIS, 1993) e do IQCODE (JORM et al., 2000). As avaliações cognitivas 

complementadas com entrevista com informante(s) podem fornecer informações 

preciosas que mostrem alterações cognitivas leves e precoces nas síndromes 

demenciais. 

Testes aplicados aos informantes que avaliam as atividades funcionais, como 

o Questionário de Atividades Funcionais de Pfeffer (QAFP) (PFEFFER et al., 1982), 

combinados com os testes de desempenho cognitivo podem melhorar a acurácia 
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para a detecção de demência (NITRINI et al., 2005). Muitas vezes, estes são 

questionários que permitem avaliar as mudanças que ocorrem ao longo do tempo na 

habilidade do indivíduo para realizar as tarefas cotidianas e, por causa desta 

particularidade, são menos sujeitos à influência de diferenças sócio-culturais, de 

fatores que interferem com a realização do teste do indivíduo em um determinado 

momento, da impressão do próprio indivíduo sobre sua doença (que pode estar 

comprometida em certas demências) e da sua escolaridade (GALVIN et al., 2005).  

Mackinnon e Mulligan (1998) combinaram um teste cognitivo e um teste de 

avaliação funcional, o MEEM 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 

complementaridade era esperada porque os testes cognitivos, quando usados 

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

Assim, pacientes com baixa escolaridade podem ser classificados erroneamente 

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

podem não ser corretamente diagnosticados. 

Um estudo brasileiro (BUSTAMANTE et al., 2003), mostrou que ao ser 

utilizado, isoladamente, o MEEM permitiu classificar corretamente 86,8% dos 

pacientes e controles, ao passo que a combinação do MEEM com o Informant 

Questionnaire of Cognitive Decline in the Elderly - IQCODE classificou corretamente 

92,1% dos sujeitos. A combinação do MEEM com a Escala Bayer de Atividades da 

Vida Diária (B-ADL) permitiu classificar corretamente 92,1% dos indivíduos. Isto 

sugere que, ao se aplicar testes apoiados em desempenho cognitivo associados 

com as escalas funcionais aplicadas ao informante, existe uma maior detecção de 

casos leves ou moderados de demência, mesmo em amostras populacionais 
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heterogêneas em relação ao nível sócio-econômico e educacional, como é o caso 

da população brasileira (BUSTAMANTE et al., 2003).  
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2.  JUSTIFICATIVA 

 

Informações sobre a epidemiologia da demência são fundamentais para 

orientar o planejamento de ações em saúde, haja vista a importância desse assunto 

para a população idosa. Em 2012, a OMS publicou o documento “Demência: uma 

questão de saúde pública”, demonstrando sua preocupação para esse problema 

entre os idosos, sobretudo nos países em desenvolvimento. 

Estudos longitudinais oferecem melhores descrições dos problemas 

populacionais ao se identificar fatores de risco e de proteção a determinada doença. 

Embora sejam de custos mais elevados e demandam mais tempo do que o estudos 

de prevalência, os estudos de incidência são mais adequados para avaliar o impacto 

de uma doença.  Devido a essas dificuldades, os estudos de incidência são 

mundialmente muito menos comuns que os de prevalência.   

Diante do exposto, as informações do presente estudo são de grande 

importância para aprimoramento do planejamento em saúde, já que os dados serão 

encaminhados aos órgãos responsáveis pelas políticas de saúde do idoso nas 

esferas municipal, estadual e federal.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Estimar a incidência de demência, em amostras comunitárias representativas 

de diferentes estratos da população de Ribeirão Preto – São Paulo, em indivíduos 

com 60 anos de idade ou mais.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Avaliar a incidência de demência com relação aos fatores sociodemográficos 

gênero, idade e escolaridade; 

- Descrever a distribuição das principais etiologias de demência na amostra 

estudada; 

- Traçar o perfil cognitivo e funcional dessa amostra da população idosa; 

- Descrever os fatores de risco associados aos sujeitos com demência. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo de coorte prospectivo, descritivo e comparativo, para 

avaliar a incidência de demência na comunidade em indivíduos com 60 anos de 

idade ou mais residentes no município de Ribeirão Preto. 

 

4.2 MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO 

 

O município de Ribeirão Preto está localizado no interior do estado de São 

Paulo, na região sudeste do Brasil.  Situa-se a cerca de 315 km da capital do estado.  

Segundo o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), em 2000, a cidade possuía 504.9923 habitantes, sendo que 10,10% desses 

eram idosos.  Já em 2010, Ribeirão Preto apresentava 12,61% de idosos de toda a 

sua população de 604.682 pessoas. Enquanto houve um crescimento anual de 1,1% 

da população brasileira entre 2000 e 2010, houve um crescimento de 1,8% da 

população ribeirão pretana.  A população estimada em 2015 foi de 666.323 

habitantes (IBGE, 2010; 2016). O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDH-M) de Ribeirão Preto é considerado elevado (0,855) pelo Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) da Organização das Nações 

Unidas (ONU). 

 

4.3 ESTUDO DE PREVALÊNCIA DE DEMÊNCIA EM RIBEIRÃO PRETO 
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Nos anos de 2002 e 2003, Lopes (2006) realizou um estudo epidemiológico 

em que se estimou a prevalência de demência em Ribeirão Preto com pessoas com 

idade maior ou igual a 60 anos. A população selecionada foi uma amostra 

representativa de três áreas distintas em relação ao nível socioeconômico do 

município, ou seja, a amostra conteve representantes dos diferentes estratos 

socioeconômicos (baixo, médio e alto) de forma equilibrada. Nesse estudo foi 

adotado o processo de amostragem por conglomerados.  

A coleta dos dados foi realizada em duas fases. Na primeira fase, além da 

entrevista clínica, foram empregados os seguintes instrumentos de screnning na 

amostra de 1145 idosos:  Mini Exame do Estado Mental (MEEM), Fuld Object 

Memory Evaluation (FOME), Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the 

Elderly (IQCODE). Os sujeitos com possível diagnóstico de demência (sinais de 

comprometimento cognitivo e funcional) foram reavaliados na segunda fase de 

diagnóstico de casos de demência. Os instrumentos empregados na segunda fase 

foram: Cambridge Examination (CAMDEX), Clinical Dementia Rating (CDR) e Bayer-

Activities for Daily Living/ Activities for Daily Living International Scale (B-ADL/ ADL-

IS). Na segunda fase também foram realizadas avaliações clínicas, entrevistas com 

familiares de convívio próximo e/ ou cuidadores e exames complementares para 

investigação de síndromes demenciais. De toda a amostra, foram encontrados 69 

sujeitos com demência. 

 

4.4 CASUÍSTICA 

 

Partindo da amostra do estudo de Lopes (2006) constituída pelos 1145 idosos 

entrevistados inicialmente, foram excluídos 69 sujeitos que receberam o diagnóstico 
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de demência, totalizando 1076 idosos que foram procurados para participar do 

presente estudo. 

Portanto, os sujeitos apresentaram os seguintes critérios de inclusão: 

- participação da pesquisa “Estudo epidemiológico de prevalência de demência 

em Ribeirão Preto”;  

- não ter recebido o diagnóstico de demência no estudo de Lopes (2006); 

- concordância em participar voluntariamente do presente estudo por meio do 

preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido. 

E os critérios de exclusão foram: 

- residir em instituição de longa permanência para idosos; 

- ter se mudado para outra cidade ou para zona rural. 

Não foi realizada entrevista com familiares de idosos falecidos porque muitas 

informações que seriam importantes para avaliação cognitiva poderiam ser 

subestimadas. 

A pesquisa foi composta por duas fases, que serão descritas a seguir. As 

desvantagens de estudos em 2 fases ao longo do tempo é a possibilidade de perdas 

e abandonos entre as etapas. Em contrapartida, estudos em fase única necessitam 

de: a) uma grande número de entrevistadores com formação especializada em 

distúrbios cognitivos e b) extensa duração das entrevistas em uma grande amostra 

de sujeitos (LOPES, 2006).  

 

4.5 PRIMEIRA FASE 

 

Nessa etapa, as entrevistas foram realizadas no próprio domicílio dos sujeitos 

por funcionários do Instituto de Pesquisa Toledo e Associados. Trata-se de uma 

empresa sediada na cidade de São Paulo, com tradição e especializada em 
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consultoria de informações. Os entrevistadores foram previamente treinados para 

realizarem uma entrevista estruturada constituída por questionários clínico e 

sociodemográfico e aplicarem testes de avaliação cognitiva e funcional.  

Caso tivesse havido mudança de endereço, os estrevistadores fizeram busca 

desses sujeitos por contato telefônico. 

Todos os possíveis casos incidentes de demência detectados (screening 

positivo) e alguns idosos com desempenho normal na avaliação cognitiva e funcional 

(screening negativo), escolhidos aleatoriamente na primeira fase, foram convidados 

a participarem da segunda fase. 

A avaliação cognitiva e funcional consistiu na aplicação dos seguintes 

instrumentos de screening descritos previamente: 

- MEEM (Mini Exame do Estado Mental) 

- FOME (Fuld Object Memory Evaluation)  

- IQCODE (Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly) 

- B-ADL (Bayer-Activities for Daily Living) 

 

4.5.1  USO DE TESTES COMBINADOS 

 

Para a avaliação cognitivo-funcional não há disponibilidade de um único teste 

que apresente 100% de sensibilidade e 100% de especificidade na detecção de 

casos de demência. Dentre as alternativas para aumentar a acurácia dos testes de 

rastreamento e aumentar a precisão diagnóstica, pode-se utilizar a estratégia do 

emprego de testes combinados de avaliação cognitiva e de escala funcional. 

O uso de testes combinados, portanto, tem mostrado vantajosos resultados 

ao aumentar a precisão do screening de casos de demência. Uma estratégia 

interessante é a combinação de dois testes cognitivos breves que podem atingir 
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sensibilidade e especificidade de 100% para pacientes portadores de demência em 

fases moderada e grave (HOOIJER, 1993). Outra estratégia estudada  foi a 

combinação de um  teste cognitivo, como o MEEM, com um relato de um informante, 

como o IQCODE, resultando em maior acurácia em identificar casos de demência 

em relação aos testes empregados isoladamente (MACKINNON, 1998).  

No estudo de Bottino et al. (2009), a combinação de instrumentos de 

avaliação cognitiva (MEEM ou FOME) com escalas aplicadas aos informantes 

(IQCODE ou B-ADL) demonstrou uma melhor precisão no diagnóstico de casos de 

demência do que a utilização dos instrumentos isoladamente. Segundo Bustamante 

et al. (2003), combinando o MEEM com o IQCODE, houve melhora importante na 

precisão diagnóstica para 92,1% (sensibilidade 83,3% e especificidade de 97,8%) 

quando comparada ao desempenho destes instrumentos isolados.  

Além disso, a utilização de mais de um tipo de questionário de atividade 

funcional é uma tentativa de minimizar a subestimação da capacidade funcional do 

paciente pelo seu cuidador (BRESSAN; VALE; SPECIALI, 2007). Sendo assim, 

testes cognitivos combinados com escalas de avaliação funcional podem melhorar o 

rastreio de demência (MACKINNON et al., 2003). 

No presente estudo foi utilizada a estratégia da regra mista para o rastreio de 

demência em idosos. Esta estratégia combinou os instrumentos da seguinte forma: 

qualquer dos dois testes cognitivos alterados (MEEM ou FOME) mais qualquer dos 

dois testes funcionais alterados (IQCODE ou B-ADL) (BOTTINO et al., 2009). Em 

outras palavras, o sujeito foi considerado como provável portador de demência na 

primeira fase da pesquisa se ele teve um desempenho abaixo do esperado no 

MEEM ou no FOME e se ele teve uma avaliação abaixo do tolerável no IQCODE ou 

no B-ADL. Os pontos de corte definidos para FOME, IQCODE e B-ADL foram 
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respectivamente: <35, >3,40 e >3,19 (BUSTAMANTE  et al., 2003). Para o MEEM 

foram adotados pontos de corte conforme os diferentes níveis de escolaridade: 

analfabetos: 20, 1-4 anos de escolaridade: 25; 5-8 anos de escolaridade: 27; maior 

ou igual a 9 anos de escolaridade: 28 (BRUCKI et al., 2003). 

 

4.6 SEGUNDA FASE 

 

Os sujeitos candidatos para a segunda fase e seus respectivos familiares/ 

cuidadores receberam contato telefônico para comparecerem ao Hospital de 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(HCFMRP-USP) para serem submetidos por uma entrevista mais criteriosa. 

Todas as demais avaliações foram realizadas pelo mesmo profissional 

médico (pesquisador) com exceção de 4 entrevistas realizadas no hospital, que 

foram realizadas por uma psicóloga com especialização e área de atuação em 

transtornos cognitivos. Quando o paciente e/ou seus familiares/cuidadores relatavam 

dificuldade de comparecer ao HCFMRP-USP, optou-se por agendar um horário para 

serem entrevistados na residência do idoso. 

Durante a consulta, foram realizados anamnese e exame físico e aplicados os 

seguintes testes: 

- CAMDEX (Cambridge Mental Disorders of the Elderly Examination) 

- CDR (Clinical Dementia Rating) 

- B-ADL (Bayer-Activities for Daily Living) 

Para todos os sujeitos avaliados nessa fase foram solicitados os seguintes 

exames complementares em coleta de sangue: hemograma completo, dosagem de 

sódio, potássio, cálcio, ureia, creatinina, glicemia de jejum, enzimas hepáticas 

(aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase), hormônio tireoestimulante 
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(TSH), vitamina B12, folato e sorologias para sífilis (VDRL - Venereal Disease 

Research Laboratory) e HIV (vírus da imunodeficiência humana). Para avaliação de 

neuro-imagem, foi solicitado ressonância nuclear magnética de encéfalo e, para 

aqueles com contra-indicação de se submeter a esse exame ou que recusarem a 

fazê-lo, foi proposto a realização de tomografia computarizada de crânio sem 

contraste. 

Para minimizar a perda de participantes da pesquisa, algumas pessoas que 

não foram encontradas por diversas tentativas de contato telefônico para 

agendamento da entrevista receberam visita domiciliar para que pudesse agendar a 

avaliação em um momento oportuno tanto para o idoso quanto para o familiar. 

Para a realização de toda a avaliação clínica, anamnese e aplicação dos 

referidos instrumentos dos sujeitos na segunda fase da pesquisa foram efetuadas 

uma a três consultas para cada paciente, dependendo da disponibilidade e 

tolerância de cada sujeito e dos seus respectivos informantes. 

 

4.7  AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

 

O diagnóstico de demência foi estabelecido segundo os critérios do V Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) (APA, 2013). A gravidade 

da demência foi determinada conforme a escala CDR (HUGHES, 1982). Os critérios 

adotados na pesquisa e aceitos internacionalmente para classificação nosológica 

das demências foram: National Institute of Neurological and Communicative 

Disorders and Stroke – Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association  

(NINCDS-ADRDA) para doença de Alzheimer (McKHANN et al., 2011), National 

Institute of Neurologic Disorders and Stroke – Association Internationale pour la 

Recherche en l’Enseignement en Neurosciences (NINDAS-AIREN) para demência 
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vascular e demência mista (ROMÁN et al., 1993), critérios de McKeith et al. (2005) 

para demência por corpos de Lewy e 10a edição do Código Internacional de 

Doenças (CID-10) para demais demências (OMS, 1994). 

Os casos foram avaliados considerando a anamnese, exame clínico, 

avaliação neuropsicológica e exames de neuro-imagem. Assim, nenhum teste foi 

utilizado isoladamente para estabelecer o diagnóstico do status cognitivo/ funcional.  

Além disso, os casos, que foram duvidosos quanto à classificação do estado 

cognitivo ou à etiologia da demência, foram discutidos com psiquiatra com ampla 

experiência em distúrbios neurocognitivos.  

 É bom lembrar que durante a segunda fase da pesquisa e durante a 

tabulação de dados, não se tinha conhecimento por parte do pesquisador se os 

sujeitos foram triados como screening negativo ou positivo, ou seja, o pesquisador 

era cego quanto ao resultado da primeira fase. 

 Os pontos de corte adotados para o CAMCOG, B-ADL foram 79 e 3,19, 

respectivamente. Para o MEEM foram adotados o mesmo pontos de corte sugeridos 

por Brucki et al. (2003), que também foram utilizados na primeira fase e citados 

anteriomente. 

O CDR foi utilizado na classificação funcional das demências como: CDR=0 

(indivíduos normais), CDR=0,5 (possível demência), CDR=1 (demência leve), 

CDR=2 (demência moderada) e CDR=3 (demência grave).  

 

4.8  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A taxa de incidência de demência foi calculada dividindo-se o número de 

casos novos de demência do período estudado por pessoas-ano total, resultando 

em um valor com a grandeza % 1000 pessoas-ano. A medida pessoas-ano foi 
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calculada como o tempo entre as avaliações de cada sujeito, ou seja, cada sujeito 

contribuiu individualmente para a soma total para se calcular a taxa de incidência. 

Sendo assim, essa medida é o somatório de anos nos quais cada indivíduo 

permaneceu sobre observação. 

Em relação a análise univariada, as variáveis categóricas foram avaliadas 

pelo teste Qui-Quadrado ( ). Para verificar a normalidade das variáveis 

quantitativas foram utilizados os testes de Kolmogorv-Smirnov e Shapiro-Wilk. Para 

os dados que não seguem normalidade, utilizou-se os testes de Mann-Whitney e 

Kruskal-Wallis. A análise multivariada de incidência de demência em relação à 

idade, gênero e escolaridade foi feita por regressão logística (modelo de Cox). O 

nível de significância adotado foi de 5% (p < 0,05). 

Foram utilizados o software estatístico Statistical Package Social Sciences 

(SPSS) versão 19.0 e o programa Microsoft Office Excel para Windows. 

 

4.9  CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Todos os sujeitos e seus familiares foram convidados a participar do presente 

estudo e foram informados verbalmente dos objetivos da pesquisa. Apenas após o 

esclarecimento sobre a natureza do estudo e o consentimento por escrito dos 

pacientes e/ou familiares (ANEXO 1), conforme as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 1996), os 

sujeitos foram avaliados no HCFMRP-USP e/ou em seus domicílios, após 

agendamento prévio. 

Não houve conflitos de interesse. 

O presente estudo foi analisado e aprovado pela Comitê de Ética em 

Pesquisa do HCFMRP-USP (processo número 31952/2012). 
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4.10  RISCOS E BENEFÍCIOS 

 

Foram esclarecidos os riscos decorrentes da participação da pesquisa: algum 

desconforto no momento da coleta de sangue (dor e formação de hematomas no 

local da punção) ou da realização da ressonância nuclear magnética. Como o 

procedimento de realização da ressonância é ruidoso foi fornecido ao paciente 

protetor auricular e fone de ouvido para suportar o exame em posição deitada, sem 

se movimentar, por cerca de 40 minutos. Entretanto, qualquer procedimento pôde 

ser suspenso caso a sua realização não fosse tolerada.  

Os sujeitos em que se detectaram algum distúrbio de memória ou alguma 

alteração significativa na avaliação médica ou nos exames realizados foram 

encaminhados para tratamento no Hospital das Clínicas ou em outros serviços de 

saúde de Ribeirão Preto, cumprindo com o compromisso ético com pacientes e 

familiares. 

 

4.11  CUSTOS 

 

O estudo teve o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP) com processo número 09/54808-3. 

Os exames laboratoriais e os exames de neuroimagem foram realizados no 

HCFMRP-USP. O orçamento do presente projeto foi analisado e aprovado pela 

equipe técnica da Unidade de Pesquisas Clínicas do hospital. 
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5.  RESULTADOS 
 

 

5.1 DESCRIÇÃO DA AMOSTRA 

 

Dos 1076 sujeitos que foram considerados cognitivamente normais no estudo 

de prevalência (LOPES, 2006), 469 foram encontrados para participar da 1a fase do 

estudo. Após a aplicação dos testes de rastreamento de demência, 142 idosos 

foram classificados como screening positivo e 327 foram classificados como 

screening negativo. 

Trinta e nove pessoas, entre os screening positivo, se recusaram a participar 

da 2a fase do estudo, restando 103 sujeitos (“casos”). Já entre os 327 idosos que 

fizeram parte do grupo screening negativo, 39 sujeitos (“controles”) foram escolhidos 

aleatoriamente para submeterem-se à avaliação da 2a fase.  

Após avaliações detalhadas e criteriosas da entrevista clínica, exame físico, 

performance dos testes neurocognitivos,  desempenho nas escalas funcionais e 

exames de neuroimagem, observou-se que entre os 39 sujeitos do grupo screening 

negativo para demência, um recebeu o diagnóstico sindrômico de demência e 38 

não apresentavam quadro demencial. Destes, 5 foram categorizados como 

portadores de comprometimento cognitivo leve e 33 apresentaram função cognitiva 

normal. Já entre os 103 sujeitos classificados como screening positivo para 

demência, 44 receberam o diagnóstico de síndrome demencial e 59 não 

apresentaram critérios de demência instalada. Destes, 13 foram considerados 

portadores de comprometimento cognitivo leve e 46 com cognição normal. Esses 

dados são observados na Figura 6. 
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Figura 6 – Fluxograma dos idosos participantes do estudo. 

 

Em relação ao local das 142 entrevistas, 54,93% foram realizadas no hospital, 

enquanto que 45,07% foram executadas na residência (Figura 7). 
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Figura 7 – Gráfico referente ao local da entrevista dos participantes do estudo. 
 

Na Tabela 1 observa-se a distribuição de frequência dos pacientes em 

relação às variáveis “exames laboratoriais” e “neuroimagem”. A distribuição foi 

realizada com todos os pacientes e com apenas aqueles que foram classificados 

como screening positivo. Embora não esteja ilustrado, entre os exames de 

neuroimagem, 77% corresponderam a ressonância nuclear magnética de encéfalo. 

 

Tabela 1 – Distribuição da realização dos exames laboratorias e de neuroimagem dos 
sujeitos screening positivo e de todos participantes. 

 
SP Total 

N % N % 

Exames 
Laboratoriais 

Não 29 28,16 38 26,76 

Sim 74 71,84 104 73,24 

Neuroimagem 
Não 38 36,89 51 35,92 

Sim 65 63,11 91 64,08 
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Na Tabela 2, tem-se a distribuição dos sujeitos em relação ao gênero 

agrupados de acordo com a sua classificação na 1a fase do estudo. Foi notado 

predominância de mulheres entre os grupos. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos participantes pelo gênero.  

 
SN SP Total 

N % N % N % 

Masculino 15 38,46 37 35,92 52 36,62 

Feminino 

Total 

24 

39 

61,54 

100,00 

66 

103 

64,08 

100,00 

90 

142 

63,38 

100,00 

 

Os pacientes do grupo SN são aqueles que foram avaliados como screening 

negativo, enquanto que os pacientes do grupo SP foram classificados como 

screening positivo. 

Para verificar se o gênero apresenta associação com a classificação do 

screening, utilizou-se o teste de Qui-Quadrado para independência, como se pode 

observar na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Teste de Qui-Quadrado para independência referente ao gênero dos 
sujeitos analisados. 

Estatística 
do Teste 

p-valor 

0,08 0,78 

 

Pode-se verificar que, ao nível de 5% de significância, o teste não foi 

significativo. Isso indica que não houve diferença entre os indivíduos em relação ao 

gênero.  

A Tabela 4 apresenta as medidas de posição e dispersão das variáveis 

escolaridade e idade, ambas em anos, referente aos sujeitos analisados. De acordo 
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com a Figura 8, em que está representado o boxplot referente a escolaridade dos 

sujeitos screening positivo, observa-se grande heterogeneidade em relação a 

escolaridade, pois foi encontrado desde idosos sem escolaridade até aqueles com 

20 anos de estudo.  

 

Tabela 4 – Descritiva das variáveis escolaridade e idade por grupo. 

 
Escolaridade (em anos) Idade (em anos) 

SN   SP Total SN   SP Total 

N 39 103 142 39 103 142 

Média 7,62 5,85 6,34 77,23 79,60 78,95 

Mediana 8 4 4 77 79 78 

Desvio Padrão 5,29 4,63 4,86 4,91 6,47 6,16 

Mínimo 0 0 0 70 70 70 

Máximo 19 20 20 90 94 94 

 
 
 
 

 
Figura 8 – Boxplot referente à escolaridade dos grupos screening negativo, 
screening positivo e geral. 
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Em relação à distribuição da faixa etária, houve - um predomínio do intervalo 

entre 70 a 84 anos de idade, somando 77,66% da amostra estudada (Tabela 5).  

Tabela 5 – Distribuição dos sujeitos screening positivo de acordo com a faixa etária. 
Faixa Etária 
(em anos) N % 

70 – 74 25 24,27 

75 – 79 28 27,18 

80 – 84 27 26,21 

85 – 89 11 10,68 

90 – 94 12 11,65 

TOTAL 103 100 

 

  Conforme mostrado na Tabela 6, a maioria (50,49%) dos idosos apresentava 

entre 1 a 4 anos de escolaridade. Notou-se uma parcela expressiva de 10,68% 

composta por pessoas sem escolaridade. A Figura 9 representa o boxplot que ilustra 

a distribuição da idade dos pacientes screening negativo e screening positivo. 

Tabela 6 – Distribuição dos sujeitos screening positivo de acordo com a 
escolaridade. 

Escolaridade 
(em anos) 

N % 

0 11 10,68 

1 – 4 52 50,49 

5 – 8 15 14,56 

9 – 12 14 13,59 

13 – 16 9 8,74 

> 17 2 1,94 

TOTAL 103 100 
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Figura 9 – Boxplot referente à idade dos grupos screening negativo, screening 
positivo e geral. 

 

Para determinar o teste de comparação mais adequado, foi  aplicado o teste 

de Kolmogorov-Smirnov para verificar a distribuição dos dados, ou seja, se os dados 

seguem uma distribuição normal. Os resultados podem ser observados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Teste de Kolmogorov-Smirnov para normalidade referente à escolaridade 
e à idade por grupo. 

 Estatística  
do Teste p-valor 

Escolaridade 
SN 0,14 0,06 

 SP 0,28  < 0,01* 

Idade 
SN 0,11 0,20 

 SP 0,11  < 0,01* 

* Valor significativo ao nível de 5% de significância 

 

Como se pode verificar, os dados de escolaridade e idade referentes aos 

pacientes do grupo SP foram significativos ao nível de 5% de significância. Isso 

mostra que, para tal caso, os dados não seguem uma distribuição normal. 
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Desta maneira, é adequado a escolha de um teste de comparação não 

paramétrico. Como há interesse em comparar se a escolaridade e a idade diferem-

se entre os grupos SN e SP, foi utilizado o teste de Mann-Whitney para comparação 

entre duas amostras independentes. A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos 

pelo teste supracitado. 

 

Tabela 8 – Teste de Mann-Whitney para comparação entre grupos screening 
negativo e screening positivo referente à escolaridade e à idade.  

 Posto 
Médio 

Soma dos 
Postos 

Estatística 
do Teste p-valor 

Escolaridade 
SN 82,15 3204,00 

1593,00 0,06 
SP 67,47 6949,00 

Idade 
SN 60,87 2374,00 

1594,00 0,06 
SP 75,52 7779,00 

 

 

Verifica-se na Tabela 8 que o teste de Mann-Whitney não foi significativo para 

nenhuma das variáveis em questão. Em outras palavras, ao nível de 5% de 

significância, não há diferença entre os pacientes dos grupos SN e SP para ambas 

as variáveis.  

Em relação ao histórico de demência entre os progenitores dos pacientes 

analisados, a Tabela 9 apresenta a distribuição dessa característica. 
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Tabela 9 – Distribuição dos sujeitos screening negativo e screening positivo em 
relação à presença de demência nos pais. 

Pais com 
Demência 

SN SP Total 

N % N % N % 

Não 30 76,92 85 82,52 115 80,99 

Sim 9 23,08 18 17,48 27 19,01 

  

Foi realizado o teste de Qui-Quadrado para verificar se existe alguma 

diferença entre os grupos SN e SP em relação à demência nos progenitores, como é 

exibido na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Teste de Qui-Quadrado para independência em relação à demência nos 
pais por grupos. 

 Estatística do 
Teste p-valor 

SN/ SP 0,58 0,45 

 

 

Como se pode observar na Tabela 10, o teste de Qui-Quadrado não foi 

significativo para os grupos analisados. Isto indica que, ao nível de 5% de 

significância, não existe diferença entre SP e SN quanto à presença de demência 

nos pais.  

Na Tabela 11, tem-se a distribuição das comorbidades avaliadas e uso de 

medicamentos nos idosos analisados. Por meio do teste de Qui-Quadrado, nenhuma 

das varíaveis possui diferença entre os grupos SP e SN ao nível de 5% de 

significância. 
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Tabela 11 – Distribuição das comorbidades e uso de medicamentos em relação ao 
screening negativo e screening positivo. 
 SN SP Total p-valor 

N % N % N %  

HAS 
Não 9 23,08 41 39,81 50 35,21 0,06 

 Sim 30 76,92 62 60,19 92 64,79 

DM2 
Não 30 76,92 81 78,64 111 78,17 

0,82 
Sim 9 23,08 22 21,36 31 21,83 

DLP 
Não 29 74,36 83 80,58 112 78,87 

0,42 
Sim 10 25,64 20 19,42 30 21,13 

BZD 
Não 35 89,74 81 78,64 116 81,69 

0,13 
Sim 4 10,26 22 21,36 26 18,31 

ATD 
Não 32 82,05 84 81,55 116 81,69 

0,94 
Sim 7 17,95 19 18,45 26 18,31 

HAS: Hipertensão arterial sistêmica; DM2: Diabetes mellitus tipo 2; DLP: dislipidemia; BZD: 
Benzodiazepínicos; ATD: Antidepressivos 

 

Por meio do teste de Qui-Quadrado, nenhuma das varíaveis na tabela acima 

possui diferença entre os grupos SP e SN ao nível de 5% de significância. 

 

5.2   AVALIAÇÃO DOS SUJEITOS SCREENING POSITIVO  

 

 A seguir serão considerados apenas os sujeitos entrevistados que foram 

classificados como screening positivo mediante os testes de rastreio. 

O teste de Qui-Quadrado também foi realizado considerando apenas os 

pacientes screening positivo e em relação à classificação diagnóstica demência e 

não demência, como mostra a tabela 12. 
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Tabela 12 – Teste de Qui-Quadrado para independência referente ao gênero dos 
sujeitos screening positivo e agrupados em demência/ não demência . 

 Estatística 
do Teste p-valor 

Demência/ Não Demência 3,03 0,08 

 

Foi observado que o teste não foi significativo ao nível de 5% de significância. 

Isso indica que não há evidências estatísticas suficientes para afirmar que o gênero 

dos pacientes com screening positivo apresenta associação no desenvolvimento de 

demência.  

Avaliou-se se a variáveis “escolaridade” e “idade” entre os idosos screening 

positivo  apresentam diferença estatística. A Tabela 13 mostra o teste de 

Kolmogorov-Smirnov para avaliar se os dados seguem uma distribuição normal. 

 

Tabela 13 – Teste de Kolmogorov-Smirnov para normalidade referente à 
escolaridade e à idade dos sujeitos screening positivo agrupados em demência e 
não demência. 

 Estatística 
do Teste p-valor 

Escolaridade 
Não Demência 0,26 < 0,01* 

Demência 0,27 < 0,01* 

Idade 
Não Demência 0,13 0,01* 

Demência 0,09 0,20 

* Valor significativo ao nível de 5% de significância. 

 

Observa-se que pelo menos um dos grupos, entre as variáveis escolaridade e 

idade, não seguiu a normalidade, o que se faz necessário a utilização de testes não 

paramétricos para verificar se existe alguma diferença entre os grupos. Para isso, foi 

utilizado o teste de Mann-Whitney, como mostra a Tabela 14. 
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Tabela 14 – Teste de Mann-Whitney para comparação entre os grupos demência e 
não demência referente à escolaridade e à idade dos sujeitos screening positivo. 

 Posto 
Médio 

Soma dos 
Postos 

Estatística 
do Teste p-valor 

Escolaridade 
Não Demência 57,67 3402,50 

963,50 0,02* 
Demência 44,40 1953,50 

Idade 
Não Demência 42,59 2513,00 

743,00 < 0,01* 
Demência 64,61 2843,00 

* Valor significativo ao nível de 5% de significância 

 

O teste de Mann-Whitney foi significativo ao nível de 5% de significância, o 

que implica que existe uma diferença estatisticamente significativa entre os 

pacientes que apresentaram demência e os que não apresentaram tal doença, em 

relação à escolaridade e à idade.  

Também foi realizado o teste de Qui-Quadrado para analisar se existe relação 

entre demência nos progenitores e presença de demência entre os indivíduos 

screening positivo, conforme apresentado na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Teste de Qui-Quadrado para independência em relação à demência nos 
pais entre os grupos demência e não demência. 

 Estatística         
do Teste p-valor 

Demência/ Não Demência 0,51 0,47 

 

Como se pode observar na Tabela 15, o teste de Qui-Quadrado não foi 

significativo ao comparar os grupos demência e não demência. Isto indica que, ao 

nível de 5% de significância, não existe diferença estatisticamente significativa entre 

demência nos progenitores e presença de demência nos filhos.  



 

 

56 

Conforme apresentado na Tabela 16, ao se avaliar a presença de 

comorbidades e o uso de medicamentos entre os grupos demência e não demência 

por meio do teste de Qui-Quadrado, foi observado que não há diferença ao nível de 

5% de significância entre as variáveis abaixo. 

 

Tabela 16 – Teste de Qui-Quadrado para independência referente às comorbidades 
e ao uso de medicamentos. 

Variáveis 
Demência/ Não Demência 

Estatística do Teste p-valor 

HAS 2,01 0,16 

DM2 1,36 0,24 

DLP 1,64 0,20 

BZD 1,60 0,21 

ATD 0,21 0,65 

HAS: Hipertensão arterial sistêmica; DM2: Diabetes mellitus tipo 2; DLP: 
dislipidemia; BZD: Benzodiazepínicos; ATD: Antidepressivos 

 

A seguir é apresentada a Figura 10 que mostra a distribuição de frequência 

dos pacientes diagnosticados como screening positivo em relação aos grupos 

Normal, CCL e Demência.  
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Figura 10 – Distribuição dos sujeitos screening positivo em relação aos grupos 
“Normal”, “CCL” e “Demência”. 

 

 

Entre os indivíduos screening positivo, houve maior parcela de idosos 

cognitivamente normais (43,69%), seguido de portadores de demência (42,72%) e, 

por último, de pessoas classificadas com comprometimento cognitivo leve (13,59%). 

Considerando apenas os pacientes portadores de demência, é dada na 

Figura 11 a distribuição dos tipos de demência. Nota-se um predomínio de DDA 

(51,11%), seguida de demência vascular (17,78%) e demência mista (20,0%). 

Observa-se o diagnóstico de outras demências menos frequentes como a Paralisia 

Supranuclear Progressiva (2,22%), demência por Doença de Parkinson (4,44%) e 

Demência por Corpos de Lewy (2,22%). Apenas em um caso não foi possível 

identificar o tipo de demência, por se encontrar em caso avaçado e não haver 

elementos suficientes para diagnóstico nosológico.  
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Figura 11 – Diagnóstico etiológico dos sujeitos screening positivo portadores de 
síndrome demencial. 

 

 

Conforme a escala CDR, dentre os idosos screening positivo que não foram 

classificados como normais, houve predomínio de portadores de demência leve 

(46,55%) e a parcela menor foi de portadores de demência avançada (8,62%) 

(Figura 12). Já entre os sujeitos screening positivo portadores de síndrome 

demencial, a maioria foi diagnosticada com demência leve (61,36%), seguida de 

demência moderada (27,27%) e, por último, demência avançada (11,36%) (Figura 

13). 
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Figura 12 – Distribuição do CDR dos sujeitos screening positivo que não foram 
classificados como normais. 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Distribuição do CDR dos sujeitos screening positivo portadores de 
síndrome demencial. 
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5.3  INCIDÊNCIA DE DEMÊNCIA 

 

Para o cálculo da incidência de demência, tem-se a seguinte fórmula 

matemática: 

Incidência: casos novos de demência 
                                  pessoas-ano total 
 

Os 103 sujeitos considerados screening positivo contribuíram com 1013,83 

pessoas-ano, sendo que 44 receberam o diagnóstico sindrômico de demência.  

Já entre os  327 screening negativo, 39 sujeitos foram escolhidos 

aleatoriamente para representar esse grupo. Levando em consideração que houve 

taxa de recusa de 27,46% (39 de 142) de participação entre os screening positivo, 

aplica-se esse percentual entre os 327 screening negativo, estimando em 90 perdas 

desse grupo. Sendo assim, restariam 237 participantes. Como uma pessoa entre as 

39 avaliadas recebeu o diagnóstico de síndrome demencial, proporcionalmente, 6,08 

pessoas (fator de correção) receberiam o diagnóstico de demência entre os 237 

participantes estimados. Além disso, os 39 entrevistados somaram 382,66 pessoas-

ano, então, proporcionamente os 237 participantes contribuiriam em 2326,57 

pessoas-ano. 

A partir das considerações acima, tem-se o seguinte: 

Incidência:      casos novos SP + casos estimados SN        =  
                   pessoas-ano SP + pessoas-ano estimado SN 

Incidência:         44+6,08           =     50,08    =   
                             1013,83 + 2325,40       3339,23 

 

 Incidência: 15,0 x 1000 pessoas.ano 
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Portanto, a taxa de incidência de demência da população estudada foi de 15,0 

por 1000 pessoas-ano, sendo que o intervalo de confiança de 95% foi de 11,13 a 

19,77. 

A Tabela 17 apresenta a incidência de demência referente ao gênero e a faixa 

etária dos indivíduos avaliados. As Figuras 14 e 15 descrevem graficamente os 

resultados apresentados na Tabela 18. 

 

Tabela 17 – Incidência de demência em relação ao gênero e à faixa etária. 

Gênero  Faixa etária                   
(em anos) 

Pessoas-
ano Casos 

Incidência           
(1000 

pessoas-ano) 

Intervalo de Confiança 
de 95% 

Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Masculino 

70 - 74  267,83 2 7,47 0,90 26,97 

75 - 79  216,08 6 27,77 10,19 60,44 

80 - 84  257,92 8 31,02 13,39 61,12 

85 - 89  70,25 4 56,94 15,51 145,79 

≥ 90 79,25 4 50,47 13,75 129,23 

Total 891,33 24 26,93 17,25 40,06 

Feminino 

70 - 74 129,15 3 23,23 4,79 67,88 

75 - 79 178,67 4 22,39 6,10 57,32 

80 - 84 89,25 5 56,02 18,19 130,74 

85 - 89 48,83 4 81,92 22,32 209,74 

≥ 90 59,67 5 83,79 27,21 195,55 

Total 505,57 21 41,54 25,71 63,49 
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Figura 14 – Comparação entre as taxas de incidência de demência entre gêneros por 
faixa etária. 

 

 

 
Figura 15 – Incidência de demência em relação à faixa etária. 

 

 

Como pode-se observar na Tabela 17 e principalmente na Figura 13, a 

diferença de incidência de demência entre gêneros é pequena em idosos jovens, 

com pequena superioridade das mulheres. Na faixa etária de 75 a 79 anos, os 



 

 

63 

valores são muitos próximos e a partir dos 80 até os 90 anos, há retorno de maior 

incidência de demência nas mulheres com certa estabilidade. Após os 90 anos 

observa-se uma maior diferença da incidência com supremacia do sexo feminino 

novamente.  

Na Figura 16, as taxas de incidência de demência entre os gêneros são 

apresentadas em curva por função exponencial, mostrando que ambos apresentam 

um aumento da incidência de demência com o envelhecimento. O modelo estimado 

referente ao gênero feminino (curva sólida) apresentou um coeficiente de 

determinação R2 = 0,8693, o que permite afirmar que o modelo estimado para o 

gênero feminino explica 86,93% da variação total dos dados. Já para o gênero 

masculino, o modelo estimado (curva pontilhada) apresentou um coeficiente de 

determinação R2 = 0,7905, o que permite afirmar que o modelo estimado para o 

gênero feminino explica 79,05% da variação total dos dados. Contudo, verifica-se 

que não existe diferença significativa entre a taxa de incidência de demência em 

relação ao gênero (X2 = 2,83, p-valor = 0,59). 

 

 
Figura 16 – Comparação entre as taxas de incidência de demência entre gêneros 
por faixa etária em gráfico por função exponencial. 
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Também foi realizada a análise da taxa de incidência em relação à 

escolaridade como pode-se observar na Tabela 18 e representado graficamente na 

Figura 17. 

 

Tabela 18 – Incidência de demência em relação à escolaridade. 

Escolaridade 
(em anos) 

Pessoas
-ano Casos Taxa de Incidência 

(1000 pessoas-ano) 

Intervalo de Confiança de 95% 
Limite 
Inferior Limite Superior 

0 148,25 10 67,45 32,35 124,05 

1 - 4 627,25 22 35,07 21,98 53,10 

5 - 8 145,92 3 20,56 4,24 60,09 

≥ 9 475,49 10 21,03 10,08 38,68 

Total 1396,91 45 32,21 23,50 43,10 

 

 

 

 
Figura 17 – Incidência de demência em relação à escolaridade 
 

Observa-se, pelos dados apresentados, que a taxa de incidência é 

inversamente proporcional à escolaridade, ou seja, a taxa de incidência diminui 

quanto maior for o tempo de escolaridade que um indivíduo possui. 
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Também foi avaliada a incidência dos três tipos de demência mais 

encontrados na presente pesquisa (Alzheimer, vascular e a mista). Para isso, 

dividiu-se os sujeitos em três grupos de idade como é mostrado na Tabela 19 e 

graficamente na Figura 18. 

 

 

Tabela 19 – Incidência das demências de Alzheimer, vascular e mista de acordo 
com a idade. 

Demência Faixa etária          
(em anos) 

Pessoas-
ano Casos Taxa de Incidência 

(1000 pessoas-ano) 

Intervalo de Confiança 
de 95% 

Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Alzheimer 

70 - 79 791,74 9 11,37 5,20 21,58 

80 - 89 466,25 9 19,30 8,83 36,64 

≥ 90 138,92 5 35,99 11,68 83,99 

Total 1396,91 23 16,46 10,44 24,70 

Vascular 

70 - 79 791,74 3 3,79 0,78 11,07 

80 - 89 466,25 3 6,43 1,33 18,80 

≥ 90 138,92 2 14,40 1,74 52,01 

Total 1396,91 8 5,73 2,47 11,28 

Mista 

70 - 79 791,74 1 1,26 0,03 7,04 

80 - 89 466,25 5 10,72 3,48 25,03 

≥ 90 138,92 2 14,40 1,74 52,01 

Total 1396,91 8 5,73 2,47 11,28 
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Figura 18 – Comparação entre as taxas de incidência de demência de Alzheimer, 
vascular, mista e em geral. 
 

 

Entre os três tipos de demência, verifica-se que a demência de Alzheimer 

apresenta uma taxa de incidência superior em relação às demências mista e 

vascular. Além disso, assim como já foi verificado anteriormente na incidência em 

geral, o fator “idade” é também diretamente proporcional à taxa de incidência entre 

esses tipos de demência.  

No modelo de regressão de Cox, apresentado pela Tabela 20, foram 

consideradas as variáveis “gênero”, “idade” e “escolaridade”. A variável gênero 

feminino tem como categoria de comparação a categoria masculino, enquanto a 

covariável idade tem como referência a categoria “70 – 74 anos”. Por fim, a variável 

escolaridade tem como referência a categoria “≥ 9 anos”. 
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Tabela 20 – Regressão de Cox em relação às variáveis gênero, idade e 
escolaridade. 

Variáveis B Wald p-valor HR  (IC 95%) 

    Gênero            Feminino 0,64 4,01 0,04* 1,90 (1,01 - 3,57) 

Idade  (anos) 

75 - 79 0,93 2,65 0,10 2,53 (0,83 - 7,75) 

80 - 84  1,45 7,15 0,01* 4,25 (1,47 - 12,26) 

85 - 89  1,94 10,61 < 0,01* 6,99 (2,17 - 22,53) 

≥ 90  1,69 8,12 < 0,01* 5,40 (1,69 - 17,20) 

Escolaridade 
(anos) 

0 0,48 1,03 0,31 1,62 (0,64 - 4,11) 

1 - 4  0,21 0,28 0,59 1,23 (0,57 - 2,68) 

5 - 8  0,56 0,65 0,42 1,75 (0,45 - 6,75) 

* Valor significativo ao nível de 5% de significância; HR: Hazard Ratio; IC: intervalo de 
confiança 

 

Analisando o Hazard Ratio em relação ao gênero, pode-se verificar que o 

risco de incidência de demência em mulheres é 1,90 vezes maior (IC 95% = 1,01-

3,57, p-valor 0,04) do que nos homens. Já em relação à idade, verifica-se que todas 

as faixas etárias acima da faixa de comparação (70 – 74) são fatores de risco para o 

desenvolvimento de demência. Por exemplo, pacientes que estão na faixa etária 

entre 85 e 89 anos apresentam um risco 6,99 vezes maior de desenvolver demência 

em relação aqueles pacientes que estão na faixa dos 70 e 74 anos.  Finalmente, em 

relação à escolaridade, por meio do Hazard Ratio, verifica-se que todas as 

categorias (até 8 anos de estudo) são fatores de risco em relação à categoria 

referente a mais de 8 anos de escolaridade, mas não foi encontrado significância 

estatística. 



 

 

68 

6. DISCUSSÃO 

 

Pouco menos da metade (45,07%) dos sujeitos foram avaliados em suas 

residências, o que foi expressivo pois o convite inicial para participar do estudo foi 

para se apresentar no HCFMRP-USP. Isso ocorreu porque demência é uma doença 

incapacitante em que as pessoas perdem gradativamente funcionalidade, 

dificultando o acesso aos serviços de saúde.  Outro fator que pode ter contribuído 

para isso foi que, na época das entrevistas, houve mudança no estacionamento do 

HCFMRP-USP, inclusive com repercussão na mídia local devido a reclamações por 

parte dos pacientes/ acompanhantes. O mesmo se justifica para a não realização de 

exames laboratoriais e de neuroimagem, já que deveriam ser realizados no hospital. 

Assim como ocorreu no estudo de prevalência (63,4%), houve predomínio de 

participantes do sexo feminino na presente pesquisa (63,38%). Como já era 

esperado diante do que acontece entre os idosos brasileiros, foi encontrado grande 

heterogeneidade da escolaridade entre os participantes. Todavia, a escolaridade 

média da amostra é baixa, haja vista que mais da metade dos entrevistados tem 1 a 

4 anos de estudos e mais de 10% não possuem escolaridade. Muitos desses 

provavelmente passaram grande parte da infância e adolescência na zona rural, 

onde era ainda mais difícil o acesso a escola naquela época. Conforme observado, 

as variáveis gênero, idade e escolaridade não tiveram diferença entre os grupos 

screening positivo e negativo. 

Em análise comparativa do grupo screening positivo, inicialmente não foi 

encontrado associação da variável “gênero” entre os grupos “demência” e “não 

demência”. Também não foi observado associação quando se avaliou as variáveis 

“escolaridade” e “idade” entre os grupos citados.  
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Não houve associação entre história de demência nos pais e o estado 

cognitivo. A história familiar de demência está bem reconhecida como fator de risco 

para o desenvolvimento para DDA (SCARABINO et al, 2016). Em estudo suéco, a 

história familiar de demência foi associada a um risco aumentado de demência em 

geral e a DDA. Entretanto, isso foi observado apenas nos portadores da variante do 

alelo e4 do gene da apolipoproteína E, sugerindo outros fatores genéticos e 

ambientais que devem estar ativos na presença desse alelo (HUANG et al., 2004). 

Possivelmente, a associação de demência nos progenitores e evolução para déficit 

cognitivo não foi encontrada no presente estudo porque não se trata de apenas de 

demência devido a Doença de Alzheimer e também por não haver um grande 

número de sujeitos para identificar esse fator de risco.  

 Não se identificou associação de hipertensão arterial sistêmica com 

demência. Em estudo de metanálise, os autores concluíram que a literatura 

epidemiológica atual é insuficiente para concluir que existe uma relação causal entre 

HAS e DDA (POWER, 2011). Outros estudos mostram que a HAS está fortemente 

associada com o risco de evoluir com demência, principalmente a do tipo vascular 

(NINOMIYA, 2011; FREITAG, 2006). Destaca-se que o melhor controle da HAS 

pode ser considerado o principal componente para a redução da demência vascular 

no Japão, embora o envelhecimento e a ocidentalização do estilo de vida 

provavelmente contribuiu para o aumento da DDA entre os japoneses (RIZZI; 

ROSSET; RORIZ-CRUZ, 2014). 

Também não se encontrou relação entre diabetes mellitus e dislipidemia 

com desenvolvimento de demência, ao contrário do que Mejia-Arango e Gutierrez 

(2011) detectaram em estudo no México. Atualmente, as estratégias mais 

promissoras para manter função cognitivas preservadas englobam, entre outras, 
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manter os fatores de risco cardiovasculares controlados (HUGHES; GANGULI, 

2009). 

Não se constatou associação entre o uso de antidepressivos ou 

benzodiazepínicos entre os grupos screening positivo e negativo e nem entre os 

grupos “demência” e “não demência”. Diante do desenho do estudo, mesmo que se 

tivesse encontrado alguma associação, não poderia-se concluir sobre relação de 

causa-efeito. 

Considerando que a escala CDR classifica o grau de intensidade da 

demência, entre os sujeitos que evoluíram com demência, houve predominância de 

quadros em estágio leve (CDR 1), pois partiu-se de indivíduos que eram 

cognitivamente normais. Além disso, como o período de acompanhamento foi longo 

(média de 9,85 anos) foi possível diagnosticar parcela considerável (11,36%) de 

casos em estágio avançado (CDR 3), já que a maioria das demências resultam em 

déficits cognitivo e funcional progressivos. 

No presente estudo foi encontrada uma taxa de incidência de 15,0 por 1000 

pessoas-ano. Na tabela 21 são apresentados estudos com idosos com idade igual 

ou superior a 60 anos, publicados na língua inglesa a partir de 2000, na base de 

dados PubMed e excluídos os estudos duplicados.  A taxa de incidência de 

demência é similar ao encontrada por Yamada  e colaboradores (2008), em que, ao 

estudarem a população de Hiroshima – Japão por período médio de 5,90 anos, 

encontraram a taxa de 15,30 por 1000 pessoas-ano. Também foi encontrado valor 

aproximado (13,5 por 1000 pessoas-ano) ao presente estudo em trabalho 

desenvolvido na Nigéria com acompanhamento de idosos por cerca de 5,1 anos 

(HENDRIE, 2001). Valor não tão semelhante foi encontrado em pesquisa realizada 
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no Peru, onde foi observado a taxa de incidência de 18,20 por 1000 pessoas-ano 

(PRINCE et al., 2012).  

Existe apenas um estudo prévio publicado sobre incidência de demência em 

brasileiros. A amostra foi composta de 1538 idosos com idade igual ou superior a 65 

anos, residentes na cidade de Catanduva – São Paulo, que foram considerados sem 

demência no estudo de prevalência em 1997. Após seguimento médio de 3,25 anos, 

foi encontrada a taxa de incidência de demência de 13,8 por 1000 pessoas-ano 

(NITRINI et al., 2004). Observa-se que a taxa detectada é bem próxima a do 

presente estudo. Contudo, existem diferenças nos desenhos das pesquisas, cujos 

principais itens estão apresentadas no Quadro 1. 

 

 

 Catanduva–SP Ribeirão Preto–SP 

Tamanho da amostra 1538 1076 

Idade dos participantes > 65 anos > 60 anos 

Seguimento médio 3,25 anos 9,85 anos 

Neuroimagem 
Tomografia 

computadorizada 

Predominantemente 

ressonância magnética 

Quadro 1 – Principais diferenças nos desenhos dos estudos de Catanduva-SP e 
Ribeirão Preto–SP 
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Tabela 21 – Estudos sobre demência de demência publicados a partir do ano 2000 na base 
de dados PubMed. 

Autores Ano de 
Publicação País N Follow-Up*  

Taxa de 
Incidência de 
Demência** 

Idade* 

Canadian Study of 
Health and Aging 
Working Group 

2000 Canadá 5642 5,00 20,6 > 65 

Hendri et al. 2001 Nigéria 2394 5,1 13,5 > 65 
EUA 2013 4,7 32,4 > 65 

Ruitemberg 2001 Holanda 7046 5,70 9,80 > 55 
Waite et al. 2001 Austrália 630 3,20 54,18 > 75 

Fitzpatrick et al. 2004 EUA 3608 5,40 25,40 > 65 
Nitrini et al. 2004 Brasil 1119 3,25 13,8 > 65 

Ravagllia et al. 2005 Itália 857 3,80 37,80 > 65 
Bermejo-Pareja et al. 2008 Espanha 3891 3,20 10,60 > 65 

Yamada et al. 2008 Japão 2286 5,90 15,30 > 60 
Matsui et al. 2009 Japão 828 17,00 32,30 > 65 
Gureje et al. 2011 Nigéria 1225 3,25 21,85 > 65 
Lobo et al. 2011 Espanha 3237 4,50 8,60 > 55 

Mejia-Arango & 
Gutierrez 2011 México 6847 2,50 27,30 > 60 

Plassman et al. 2011 EUA 456 5,90 33,30 > 70 
Katz et al. 2012 EUA 1168 3,90 28,90 > 70 

Prince et al. 2012 Cuba 1872 4,50 21,00 

> 65 
 

 Rep. Dominicana 1071 5,10 22,60 

 
 Venezuela 1192 4,30 27,10 

 
 Peru 1219 3,13 18,20 

 
 México 1357 3,00 30,40 

 
 China 1406 5,10 24,00 

Noale et al. 2013 Itália 2501 7,80 10,98 > 65 
Knopman et al. 2014 EUA 2050 5,70 19,60 > 70 

Tom et al. 2015 EUA 3605 6,30 3,90 > 65 
* Em anos 
** Por 1000 pessoas-ano 
 

Diante da taxa de incidência de demência encontrada, espera-se que em 

Ribeirão Preto tenha mais de 1260 novos casos de demência por ano. De forma 

semelhante, espera-se  mais de 330000 casos incidentes de demência anualmente 

no Brasil, reforçando a importância de uma planejamento em saúde para essa 

população.  
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Em conformidade com diversos trabalhos, outra constatação importante é que 

a baixa escolaridade é fator de risco e maior nível de escolaridade confere um fator 

de proteção para o desenvolvimento de demência, mais evidente quando se trata de 

DDA (LETENNEUR, 1999; DI CARLO, 2002; KUKULL, 2002; BERMEJO-PAREJA, 

2008; GUREJE, 2011; PRINCE, 2012). Assim como publicado em uma metanálise, 

os resultados estão em concordância com a hipótese da reserva cognitiva, em que 

se defende que alguns aspectos da vida, incluindo a escolaridade, possuem efeito 

protetor contra a manifestação de demência, especialmente pela DDA (CAAMAÑO-

ISORNA, 2006). O efeito protetor é baseado na hipótese de que a educação 

aumenta a densidade de sinapses no neocortex, otimizando a rede neuronal e 

minimizando os sinais de comprometimento cognitivo e funcional. Entretanto, não se 

deve considerar a escolaridade como um evento isolado, pois para muitos indivíduos 

a alta escolaridade reflete em maior interesse em aprender ou uma tendência em 

realizar atividades estimulantes, ou seja, uma preferência em optar por estilo de vida 

que mantém função cognitiva permanentemente ativa (SHARP; GATZ, 2011). 

A presença de maiores taxas de incidência de demência entre as mulheres foi 

registrado no grupo europeu de pesquisa de incidência de demência EURODEM, 

sobretudo nos idosos avaliados com 85 anos de idade ou mais (ANDERSEN, 1999). 

No presente estudo não foi encontrado maior taxa de incidência de demência entre 

as mulheres e sim uma tendência, mas, possivelmente, isso aconteceu devido a 

pequena amostra estudada. No estudo longitudinal do envelhecimento de Baltimore, 

constatou-se apenas uma tendência das mulheres em ter maiores taxas de 

incidência de demência do que os homens, mas sem diferença estatística (KAWAS, 

2000). Jorm e Jolley (1998) também não encontraram diferenças na incidência de 
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demência por gênero, mas observou uma tendência das mulheres em ter maior 

incidência de DDA em idades mais avançadas. 

Em ambos os gêneros foi encontrado um aumento da taxa de incidência de 

demência com o envelhecimento. Outros trabalhos já haviam mostrado esses 

resultados (ROCCA, 1998; KATZ, 2012; FITZPATRICK, 2004; RAVAGLIA, 2005). 

Inclusive, a incidência de demência continua aumentando exponencialmente  em 

idosos acima de 90 anos tanto em homens quanto mulheres (CORRADA, 2010).  

Ao se lançar mão do modelo de regressão de Cox, encontrou-se que o 

gênero feminino é fator de risco (hazard ratio=1,9, IC 95%=1,01–3,57, p-valor= 0,04) 

para desenvolvimento de síndome demencial. Ao se avaliar os fatores de risco para 

demência, Gurele e colaboradores (2011), encontraram que as mulheres tem um 

risco relativo significativamente maior para incidência de demência que os homens. 

Acredita-se que essa característica seja devido, sobretudo, às custas da DDA do 

que pela demência vascular (FRATIGLIONI, 1997). As possibilidades para justificar 

esse fator de risco incluem: sobrevida seletiva de homens com menor risco de 

demência em idades avançadas; ocorrência de demência em idosos jovens pela 

exposição a traumatismo craniano, intoxicações ocupacionais e tabagismo, que são 

mais frequentes em homens; menor nível de estrogênio em mulheres mais idosas 

em com comparação com homens mais velhos, devido à transformação metabólica 

de testosterona (FRATIGLIONI, 2000). 

Outro dado que está em concordância com vários estudos é que a taxa de 

incidência de demência está associada com a idade (KUKULL, 2002; FITZPATRICK, 

2004; RAVAGLIA, 2005; BERMEJO-PAREJA, 2008). No Einsten Aging Study, 

realizado com moradores do condado de Bronx em Nova York, as taxas de 



 

 

75 

incidência aumentaram drasticamente com a idade (KATZ, 2012), assim como 

observado na revisão da literatura ZARADEMP (LOBO, 2005). 

Além disso, assim como identificado por Fratiglioni e colaboradores (2000), a 

incidência de demência aumentou até a faixa etária de 85 a 89 anos. Possivelmente, 

não houve aumento da incidência em idades mais avançadas porque o número de 

idosos muito idosos são escassos nos estudos. 

A demência por Doença de Alzheimer foi a mais encontrada entre os idosos, 

o que foi confirmado em outros estudos (FRATIGLIONI, 2000). Imfeld e 

colaboradores (2013) mostraram que a demência mais encontrada foi por Doença 

de Alzheimer e, em seguida, a demência vascular, semelhante o que foi encontrado 

no Italian Longitudinal Study on Aging (DI CARLO, 2002). Além disso, um estudo 

com idosos japoneses encontrou que o terceiro tipo de demência mais incidente é a 

demência mista, ou seja, associação de demência devido a doença de Alzheimer 

com demência vascular (MATSUI,2009). Ao se considerar a incidência de demência, 

foi encontrado maior taxa para DDA e, em seguida, para demências vascular e 

mista, que tiveram taxas muito próximas. Ambas as demências tiveram suas 

incidências aumentadas com a idade. 

Contudo, as discrepâncias de resultados entre os vários estudos de incidência 

de demência podem ser explicadas por diferenças metodológicas ou diversidade de 

desenhos de estudos. Um exemplo disso é que os testes utilizados dificilmente se 

coincidem e até mesmo quando os mesmos testes são empregados para avaliação 

cognitiva/ funcional, algumas vezes são adotados diferentes pontos de corte. 

Ademais, os critérios diagnósticos e os períodos de acompanhamento são muito 

variados. 
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7.  PONTOS FORTES 

 

O presente estudo destaca-se pelo grande intervalo de seguimento médio de 

9,85 anos. Já o estudo de Nitrini et al. (2004), em que se avaliou a população de 

Catanduva – São Paulo, teve intervalo médio entre as avaliações de 3,25 anos. Em 

comparação com estudos realizados em outros países, esse dado é expressivo, pois 

entre as pesquisas enumeradas na Tabela 21, somente o estudo realizado por 

Matsui et al. (2009) teve um acompanhamento maior dos sujeitos avaliados. 

As avaliações da segunda fase da pesquisa foram quase todas realizadas 

pelo mesmo entrevistador. Apenas 4 sujeitos do grupo screening negativo com 

função cognitiva preservada foram avaliados por uma psicóloga com especialização 

em neuropsicologia. Ademais, o pesquisador somente teve conhecimento de que os 

sujeitos faziam parte do grupo screening negativo ou positivo apenas quando já 

havia realizado todas avaliações dos testes neuropsicológicos, performances das 

escalas funcionais, testes laboratoriais e de neuroimagem. Isso foi feito para evitar 

influência sobre a avaliação final em relação ao status neurocognitivo dos sujeitos da 

amostra.  

Outro ponto que merece destaque foi que os testes realizados na avaliação 

do estudo de prevalência foram os mesmos aplicados na presente pesquisa. Além 

disso, os sujeitos avaliados foram retirados de uma amostra representativa 

constituída de três áreas distintas com relação ao nível sócio-econômico do 

município de Ribeirão Preto.  
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8.  LIMITAÇÕES 

 

Foi observado considerável perda de pacientes entre as avaliações ao longo 

dos anos, o que já era previsto. Muitos sujeitos não foram encontrados por telefone 

e/ ou se mudaram de residência e outros faleceram, além da recusa em participar 

das fases da pesquisa. Ainda, entre os sujeitos que participaram das entrevistas, 

alguns se recusaram a se submeterem a exames laboratoriais e/ ou de 

neuroimagem. 

Para melhor avaliação do grupo screening negativo seria ideal a avaliação de 

todos sujeitos desse grupo, e não uma amostra em que foi necessário o cálculo de 

estimativa por proporção direta. 

Além disso, devido ao longo intervalo de tempo entre as fases de rastreio e a 

diagnóstica da primeira remessa de participantes, um idoso que foi triado 

inicialmente como cognitivamente normal, evoluiu com síndrome demencial de 

etiologia vascular.  Acredita-se que a estratégia da regra mista, ao se utilizar a 

combinação de testes de rastreamento para avaliação cognitiva e funcional, 

aumenta a acurácia dos testes. Se não fosse esse episódio em que um paciente 

evoluiu com demência entre as 2 fases do estudo, a combinação dos testes 

utilizados teria sensibilidade de 100%. 
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9.  CONCLUSÕES 

 

A taxa de incidência de demência na comunidade de Ribeirão Preto – SP foi 

de 15,0 por 1000 pessoas-ano, o que é semelhante ao encontrado no Japão, Nigéria 

e em estudo brasileiro em Catanduva – SP. Em ambos os gêneros há aumento da 

taxa de incidência com a idade. O sexo feminino é fator de risco  e a escolaridade é 

fator de proteção para o desenvolvimento de demência. 

A Demência por Doença de Alzheimer foi a mais encontrada entre os idosos, 

seguida pela demência mista e vascular. Entre os portadores de síndorme 

demencial, a maioria encontrava-se em fase inicial de evolução de doença e poucos 

já se encontravam em fase avançada.  

Não se encontrou aumento do risco de desenvolver demência em portadores 

de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemia, bem como 

associação com uso de benzodiazepínicos e antidepressivos. Além disso, não houve 

associação entre antecedente familiar de demência nos pais e evolução para 

demência. 

Por fim, são necessárias análises criteriosas ao se comparar taxas de 

incidência de demência, haja vista as diferentes metodologias e instrumentos 

adotados nos estudos. 
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ANEXO A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

	  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Nome da Pesquisa: Incidência de demência em idosos residentes na comunidade 
em Ribeirão Preto – São Paulo 
 
Pesquisadores responsáveis: Dr. Marcelo de Freitas Mendonça e Prof. Dr. Julio 
Cesar Moriguti. 
 
Gostaríamos de convidá-lo(a) a participar desta pesquisa. Este convite está sendo 
feito a vários pacientes que participaram de uma pesquisa realizada há cerca de 10 
anos que se chamava “Estudo epidemiológico de prevalência de demência em 
Ribeirão Preto”. 
 
A participação é voluntária. Para participar, é necessário ler atentamente este 
documento e ouvir nossas explicações em caso de dúvidas. Se houver interesse em 
participar, solicitaremos que assine no final deste documento. 
 
Por que essa pesquisa está sendo feita? 
O objetivo principal desta pesquisa é investigar quantos casos de um determinado 
distúrbio de memória, chamado demência, passaram a existir entre as pessoas 
idosas nos últimos 10 anos em Ribeirão Preto, já que observamos um rápido 
envelhecimento da população brasileira. 
 
Como será feita essa pesquisa?  
Se você concordar em participar da pesquisa, você será examinado(a) pelo médico, 
terá que responder a uma série de perguntas em no máximo 3 visitas ao Hospital 
das Clínicas de Ribeirão Preto e/ou em seu domicílio. Em um desses encontros você 
terá que fazer exames de sangue e em um outro momento a ser agendado terá que 
fazer um exame chamado ressonância nuclear magnética de encéfalo. Durante a 
aplicação do questionário, será necessária a presença de um acompanhante que 
tenha um convívio bastante próximo.  
O exame de ressonância nuclear magnética não causa dor. O paciente fica deitado 
no aparelho, evitando se movimentar, enquanto são feitas as imagens. 
A coleta de sangue será feita por punção de veia. 
A entrevista com o médico não causará nenhum tipo de estresse ou esforço físico ao 
paciente. 
 
Quais os riscos que podem ocorrer? 
Nesta pesquisa, algum desconforto pode surgir no momento da coleta de sangue 
(dor e formação de hematomas no local da punção) ou da realização da 
ressonância, mas qualquer procedimento poderá ser suspenso caso você não 
suporte a sua realização. Caso ocorram eventuais danos à sua saúde decorrentes 
dos procedimentos realizados nesta pesquisa, você poderá ser atendido no Hospital 
das Clínicas de Ribeirão Preto e, conforme as leis vigentes no país, o indivíduo tem 
direito a indenização caso ocorra dano decorrente de participação na pesquisa. 
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O que acontece se eu não aceitar participar? 
Caso não queira participar da pesquisa, você não terá nenhum prejuízo. A recusa na 
participação da pesquisa não influenciará em qualquer atendimento no Hospital das 
Clínicas de Ribeirão Preto. 
 
Haverá alguma despesa ou benefícios nesse estudo? 
Não haverá nenhuma despesa e nenhum ganho em dinheiro pela participação da 
pesquisa. Os benefícios incluem o seu encaminhamento para tratamento, no 
Hospital das Clínicas ou em outros serviços de saúde de Ribeirão Preto, caso você 
tenha o distúrbio de memória pesquisado ou alguma alteração na avaliação médica 
ou nos exames realizados. 
 
Todos os dados obtidos serão guardados de maneira sigilosa. Os nomes dos 
participantes não serão divulgados em nenhum momento. 
 
Qualquer dúvida sobre essa pesquisa em qualquer momento, entrar em contato com 
Dr. Marcelo de Freitas Mendonça pelos telefones: celular 8190-4578 ou na 
Enfermaria de Geriatria 3602-2552, ou pelo e-mail: marcelogeriatria@usp.br.  
 
Esta pesquisa tem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas de Ribeirão Preto – telefone: 3602-2228. 
 

Eu, ______________________________, li e estou de acordo com os 
termos acima e aceito em participar da pesquisa sobre a descoberta de 
novos casos de demência em Ribeirão Preto, incluindo a retirada de 
25ml do meu sangue por punção venosa e a realização de ressonância 
magnética do cérebro.  
                                                                                   

Ribeirão Preto, ___/___/___. 
 
 
 
 
___________________________                         _____________________________ 
     Assinatura do paciente ou    Marcelo de Freitas Mendonça 
         responsável legal                                              Médico responsável 
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ANEXO B – Termo de aceite do Comitê de Ética em Pesquisa 
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APÊNDICE A – Clinical Dementia Rating (CDR) 
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Apêndice B – Escala internacional de atividades da vida diária 
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Apêndice C – Cambridge Cognitive Examination (CAMCOG) 
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