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RESUMO 

 

Viebig RF. Consumo de frutas e hortaliças e funcionamento cognitivo em 
idosos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2010. 144p. 
 
INTRODUÇÃO: Os processos oxidativos têm sido implicados no 
envelhecimento cerebral. O consumo de frutas e hortaliças, fontes de 
vitaminas antioxidantes, poderia estar relacionado à melhores performances 
em testes cognitivos e à prevenção do comprometimento cognitivo em 
idosos. OBJETIVO:  Investigar as possíveis associações entre o consumo de 
frutas e hortaliças, e de vitaminas antioxidantes provenientes destes 
alimentos, e o funcionamento cognitivo de idosos de baixa renda do 
município de São Paulo. MÉTODOS: O presente estudo é parte da coorte 
prospectiva de base populacional São Paulo Ageing & Health Study (SPAH), 
com idosos com 65 anos ou mais, residentes de áreas pobres do Distrito do 
Butantã, zona oeste do município de São Paulo. Após identificação, foram 
conduzidas entrevistas nos domicílios dos participantes, seguindo um 
protocolo padronizado. O funcionamento cognitivo foi avaliado pelo 
Community Screening Instrument for Dementia (CSI-D) e o 
comprometimento cognitivo foi definido como escores cognitivos ≤1,5 
desvios-padrão da média. O consumo de frutas e hortaliças foi estimado 
pela aplicação das respectivas seções de um Questionário de Freqüência 
Alimentar (QFA) desenvolvido para população da Região Metropolitana de 
São Paulo, a partir do qual também foram obtidas as ingestões individuais 
de carotenóides (alfa e beta-caroteno, licopeno, beta-criptoxantina, 
luteína/zeaxantina) e vitamina C. Avaliamos as associações entre o 
consumo de frutas e hortaliças e o funcionamento ou comprometimento 
cognitivo (sim/não) por modelos de regressão linear múltipla e regressão 
logística multivariada, respectivamente, em dois momentos diferentes no 
tempo: na inclusão da coorte (2003-2005) e no seguimento, 2 anos depois 
(2005-2007). RESULTADOS:  Na análise transversal (n=1849), realizada na 
inclusão do SPAH, o consumo elevado de frutas e hortaliças combinadas 
(≥508g/dia) representou um aumento médio de 0,87 pontos (I95%C 0,43-
1,32) no escore de funcionamento cognitivo dos idosos, após o ajuste por 
potenciais variáveis de confusão. O consumo diário de beta-caroteno dos 
participantes do maior quartil de consumo (≥3,2mg/dia) resultou num 
aumento médio de 1 ponto no escore cognitivo. Idosos que atingiram as 
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a ingestão 
diária adequada de frutas e hortaliças combinadas (≥400g/dia) tiveram um 
risco 42% menor de apresentar declínio cognitivo. Nas análises de 
seguimento (n=1428; 17,8% de perdas), consideramos como exposição 
principal a média do consumo de frutas e hortaliças entre as duas aplicações 
do QFA e os desfechos foram o escore de funcionamento cognitivo ou o 
comprometimento cognitivo (sim/não), após 24 meses. As associações que 
encontramos mantiveram a mesma direção daquelas que observamos nas 
análises da inclusão, porém, esta tendência não foi significativa. 



 

 

 

CONCLUSÃO:  Embora apenas 19,8% dos participantes tenham atingido as 
recomendações atuais da OMS para ingestão diária de frutas e hortaliças, 
nossos resultados apontaram na direção do papel protetor do consumo 
adequado destes alimentos, e de beta-caroteno, na preservação do 
funcionamento cognitivo de idosos. Políticas públicas de incentivo ao 
consumo de frutas e hortaliças no Brasil, com foco em idosos de baixa renda 
e escolaridade, devem ser instituídas, visando a preservação do 
funcionamento cognitivo nesta população. 
 
Descritores : Idoso; Consumo de alimentos; Frutas; Hortaliças; 
Antioxidantes; Cognição; Estudos longitudinais.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 
 
Viebig RF. Fruits and vegetables intake and cognitive function in the elderly. 
[thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2010. 144p. 
 
BACKGROUND:  Oxidative processes have been implicated in brain ageing. 
The intake of fruits and vegetables, sources of antioxidants vitamins, could 
be related to better performances in cognitive tests and to the prevention of 
cognitive impairment in elders. OBJECTIVE:  To investigate the possible 
associations between fruits and vegetables intake, and antioxidants provided 
by these foods, and cognitive function in low income elderly of the city of São 
Paulo. METHODS: The present study is part of the population-based 
prospective cohort São Paulo Health & Angeing Study (SPAH), with elders of 
65 years-old or more, residents of poor areas of the Butantã district, in the 
western side of São Paulo. After identification, interviews were conducted in 
the participants homes, following a standardized protocol. The cognitive 
function was assessed by the Comunnity Screening Instrument for Dementia 
(CSI-D) and cognitive impairment was defined as escores ≤ 1.5 standard-
deviations of the mean. The fruits and vegetables intake was estimated by 
the administration of the respective sections of a Food Frequency 
Questionnaire (FFQ), developed to the Metropolitan Region of São Paulo 
population, from wich it was also obtained the individual intake of carotenoids 
(alfa and beta-carotene, lycopene, beta-criptoxantin, lutein/zeaxantin) and 
vitamin C.  The associations between the fruits and vegetables intake, and 
antioxidant intake, and the congitive function or impairment (yes/no) were 
investigated using multiple linear regression and logistic regression, 
respectivelly, in two different moments in time: in the cohort baseline (2003-
2005) and in the follow-up, 2 year later (2005-2007). RESULTS:  In the cross-
sectional analysis (n=1849), carried out in baseline of SPAH, the combined 
high intake of fruits and vegetables (≥508g/day) represented an average 
increase of 0.87 points (CI95% 0.43-1.32) in the score of cognitive function of 
the elderly, after adjustment for potential confounder. The daily intake of 
beta-carotene of the participants of the highest quartile of consumption 
(≥3.2mg/day) resulted in an average increase of 1 point in the cognitive 
score. The elders that accomplished the World Health Organization (WHO) 
recommendations for the adequate daily intake of fruits and vegetables 
(≥400g/dia) presented a risk 42% lower of cognitive impairment. In follow-up 
analysis (n=1428; 17.8% of losses), we considered the mean intake of fruits 
and vegetables, and antioxidants, between the two administrations of the 
FFQ as the main expositions and the outcomes were the score of cognitive 
function and the cognitive impairment (yes/no), after 24 months. The 
associations that we found have maintained the same directions of those we 
have observed in the baseline analysis, but this tendency was not significant. 
CONCLUSIONS: Although only 19.8% of the participants have reached the 
current WHO recommendations for the daily intake of fruits and vegetable, 
our findings pointed in the direction of the protector role of the adequate 
consumption of these foods, and of beta-carotene, in the preservation of 



 

 

 

cognitive function in the elderly. Public policies to increase the intake of fruits 
and vegetables in Brasil, focusing at low income and low schooling elders, 
should be instituted for the cognitive impairment prevention in this population. 
 
 
Descriptors : Aged; Food consumption; Fruits; Greens; Antioxidants; 
Cognition; Longitudinal studies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O envelhecimento populacional é um fenômeno que ocorre em todo o 

mundo e traz consequências diretas e importantes para a Saúde Pública.1,2 

No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

referentes ao ano de 20093 apontaram para um contingente de 21 milhões 

de indivíduos com 60 anos ou mais no país, representando atualmente 

11,1% da população brasileira e superando a população de idosos de vários 

países europeus, entre os quais, pode-se citar a França, a Inglaterra e a 

Itália (entre 14 e 16 milhões) de acordo com as estimativas para 2010, das 

Nações Unidas. 

Uma das principais consequências do aumento do número de 

indivíduos idosos é a maior prevalência das demências4, as quais são 

consideradas a principal causa de incapacitação entre esses indivíduos e 

representam elevados custos para os sistemas de saúde e para a 

sociedade.5-7  

O funcionamento cognitivo é um importante marcador para a avaliação 

da saúde mental dos indivíduos idosos. O declínio da capacidade cognitiva 

pode decorrer dos processos fisiológicos do envelhecimento normal ou pode 

representar um estágio anterior e de transição para as demências. Estudos 

epidemiológicos mostram que idosos com declínio do funcionamento 

cognitivo apresentam maior risco de desenvolver demência, em especial a 

Doença de Alzheimer (DA).8 Assim, a identificação dos indivíduos com 
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declínio cognitivo e, consequentemente, com potencial risco de desenvolver 

demência, pode ser de grande valia.4 

Os hábitos alimentares, em especial o consumo de frutas e hortaliças, 

fontes de vitaminas antioxidantes, têm despertado grande interesse da 

comunidade científica dentre os fatores ambientais ou comportamentais que 

podem estar associados ao declínio do funcionamento cognitivo.8,9 

Resultados de pesquisas laboratoriais e epidemiológicas sugerem que o 

estresse oxidativo pode contribuir para a ocorrência de demência, causando 

lesões que são tipicamente associadas aos radicais livres ou espécies 

reativas de oxigênio. Desta forma, estudos têm buscado demonstrar a 

hipótese de que uma dieta contendo alimentos fontes de micronutrientes 

antioxidantes como vitamina C, vitamina E e carotenóides, poderia prevenir 

ou retardar a progressão das demências.10 

Na amostra do presente estudo, composta por 2.072 indivíduos com 

idade maior ou igual a 65 anos, de baixa renda, residentes da zona oeste do 

município de São Paulo, foram avaliados o funcionamento cognitivo e o 

consumo de frutas e hortaliças na inclusão e após 2 anos de seguimento, 

oferecendo, desta forma, uma ótima oportunidade para examinar a relação 

entre o consumo de frutas e hortaliças, de micronutrientes antioxidantes e 

declínio cognitivo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Demência e declínio do funcionamento cognitivo 

 

A demência é definida como uma síndrome caracterizada pelo declínio 

progressivo e global das funções cognitivas em múltiplas esferas, na 

ausência de um comprometimento agudo do estado de consciência e que 

seja suficientemente importante para interferir nas atividades sociais e 

ocupacionais do indivíduo.4 Como característica essencial de demência, o 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM-IV11, publicado 

pela Associação Psiquiátrica Americana (APA) em Washington (1994) e uma 

das principais referências de diagnóstico para os profissionais de saúde 

mental, destaca o desenvolvimento de múltiplos déficits cognitivos que 

incluem comprometimento da memória e pelo menos uma das seguintes 

perturbações cognitivas: afasia, apraxia, agnosia ou uma perturbação do 

funcionamento executivo. Tais perturbações devem comprometer o 

funcionamento ocupacional ou social, representando declínio em relação a 

um nível anterior de funcionamento.  

O diagnóstico de demência exige a constatação e quantificação de 

comprometimento ou declínio cognitivo em relação à condição prévia do 

indivíduo, bem como da presença de dificuldades nas atividades diárias.12 

Assim, segundo diversos autores, o declínio da capacidade cognitiva 

representa um estágio de transição para as demências, ou seja, está no 

caminho causal dessas enfermidades.8,13,14  
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As alterações e os déficits causados pelo declínio cognitivo podem 

incluir perda de memória, prejuízo da atenção e distúrbios da linguagem, 

além de ocasionar o declínio funcional, com diminuição e/ou perda das 

habilidades para o desenvolvimento das atividades cotidianas, interferindo 

de forma significativa na vida social.15,16 

De modo geral, no momento em que as dificuldades cognitivas 

progridem e tornam-se graves o suficiente para prejudicar o desempenho 

profissional, o funcionamento social e a qualidade de vida, elas deixam de 

ser aceitáveis e consideradas como características intrínsecas ao processo 

de envelhecimento e passam a ser indicadores de possível demência.17 

Essa relação tem sido apontada por diversos estudos epidemiológicos que, 

embora realizados com sistemas diferentes de classificação diagnóstica, 

corroboram que idosos com declínio cognitivo apresentam maior risco de 

desenvolver demência.4,18-21 No Brasil, estudo realizado por Ramos et al.22 

mostrou que o declínio cognitivo associado à dependência nas atividades da 

vida diária se relacionou fortemente à mortalidade em idosos residentes em 

centros urbanos. 

Embora haja uma diversidade de definições para declínio cognitivo, a 

qual se deve, em grande parte, à falta de uniformidade conceitual e na 

ausência de consenso dos algoritmos diagnósticos, um dos conceitos 

clínicos mais amplamente estudados é o de Comprometimento ou Declínio 

Cognitivo Leve (CCL) (Mild Cognitive Impairment).4,13,23-25 Este termo foi 

proposto por Petersen et al.17 e, atualmente, é o termo mais aceito na 
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literatura para definir os sujeitos com déficit cognitivo.25 No Quadro 1 são 

apresentados os principais critérios diagnósticos para CCL. 

 

Quadro 1 – Critérios diagnósticos para Comprometime nto Cognitivo 
Leve. 

Queixa de memória 

Déficit de memória quando comparado a idosos normais 

Sem dificuldades com atividades de vida diária básicas e instrumentais 

Funcionamento intelectual geral normal 

Não ligado à doença, mas com alto risco de desenvolver demências 

FONTE: Adaptado de Bottino et al.25 

 

O CCL representa a condição clínica intermediária entre o 

envelhecimento normal e a demência, na qual o paciente apresenta prejuízo 

cognitivo maior do que o esperado para a respectiva faixa etária mas de 

magnitude insuficiente para se firmar diagnóstico de quadro demencial.8 

Desta forma, o CCL seria uma zona de transição entre o envelhecimento 

normal e os estágios iniciais da demência e da Doença de Alzheimer, 

embora os pacientes com CCL possam permanecer estáveis e não evoluir 

para síndrome demencial.13,23 

Uma revisão baseada em evidências realizada pela Academia 

Americana de Neurologia23, em 2001, apontou taxas de conversão anuais de 

10 a 15% de CCL do tipo amnésico para Doença de Alzheimer ao ano, 

sendo que estes indivíduos representam um grupo de risco importante para 
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a demência e desta forma, seria recomendado o diagnóstico de CCL para a 

detecção precoce de demência.4,25,26 

Assim, devido às elevadas taxas de conversão, os indivíduos com 

declínio do funcionamento cognitivo são considerados uma população de 

interesse para a identificação dos potenciais fatores de risco e de prevenção 

para demência e Doença de Alzheimer8. 

 

2.2 Envelhecimento populacional, declínio cognitivo  e demência 

 

A população idosa tem aumentado em todo o mundo e espera-se que, 

até o ano de 2050, o número de indivíduos com idade igual ou superior a 60 

anos aumente em mais do que quatro vezes, sendo que um a cada cinco 

indivíduos terá 60 anos de idade ou mais.27,28 

Em 1950, a população idosa brasileira era de aproximadamente 2 

milhões de indivíduos (4,1% da população total).29 Atualmente, o Brasil 

assume uma posição intermediária em relação aos demais países da 

América Latina quanto à parcela da população com 60 anos ou mais, com 

este grupo etário correspondendo a 11,1% da população total3. O 

crescimento relativo da população idosa brasileira foi muito expressivo entre 

1998 e 2008, sendo que o grupo etário de 80 anos ou mais foi o que 

apresentou maior crescimento, chegando a um aumento de quase 70% 

nestes 10 anos e representando cerca de 3 milhões de pessoas3. 

Estima-se que em 20 anos, mantendo-se as tendências observadas 

com relação às taxas de fecundidade e expectativa de vida, a população de 



________________REFERENCIAL TEÓRICO 

 

7 
 

idosos brasileiros possa exceder o dobro deste contingente.25,30 Estimativas 

das Nações Unidas apontam que em 2050, cinco países terão mais do que 

50 milhões de indivíduos com 60 anos de idade ou mais: China (437 

milhões), Índia (324 milhões), Estados Unidos (107 milhões), Indonésia (70 

milhões) e Brasil (58 milhões).27 

A maior longevidade da população traz consigo um aumento do tempo 

de exposição aos fatores de risco associados às principais doenças crônicas 

não transmissíveis - DCNT durante o curso da vida.25 As doenças mentais 

também sofrem a influência das mudanças demográficas e epidemiológicas 

que acometem as populações, especialmente os quadros de demência, que 

são mais freqüentes em idosos e tornam-se cada vez mais prevalentes na 

população.2,31,32 

Um estudo realizado para estimar a prevalência e a incidência globais 

de demência, que contou com especialistas dos diferentes continentes e 

analisou resultados de pesquisas em 14 regiões geográficas mundiais, 

estimou que 24 milhões de pessoas seriam portadores de demência em 

2005 e que este contingente poderá se duplicar a cada 20 anos, caso 

avanços na prevenção e tratamentos não sejam atingidos.33 

As estimativas deste mesmo estudo indicam que o número de 

indivíduos com demência nas nações em desenvolvimento nas próximas 

décadas será três a quatro vezes maior do que nos países desenvolvidos. 

Atualmente, 60% dos casos de demência encontram-se nos países em 

desenvolvimento, devendo este número crescer para 71% no ano de 2040.33 
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Estudos epidemiológicos no país apontaram para uma prevalência de 

demência em torno de 7,0% em indivíduos com 65 anos de idade ou mais, 

sendo que mais da metade destes casos era representada pela Doença de 

Alzheimer.12,25,34 No estudo de Herrera et al.35, em 2002, realizado na cidade 

de Catanduva, com idosos com 65 anos de idade ou mais, a prevalência de 

demência encontrada foi de 7,1%. Em outro estudo, realizado por Bottino et 

al.36, em 2008 na cidade de São Paulo, a prevalência de demência em 

idosos a partir de 60 anos foi de 6,8%. Uma prevalência muito menor, de 

2%, foi observada por Ramos-Cerqueira et al.37, em 2005 na cidade de 

Piraju, São Paulo. No São Paulo Age and Health Study (SPAH)7, 

investigação recente com idosos de baixa renda e idade a partir de 65 anos, 

residentes do município de São Paulo, a prevalência de demência foi 

estimada em 5,1%, sendo mais elevada para os indivíduos com idade maior 

que 75 anos e com baixos níveis de escolaridade e renda.2 

 

2.3 Fatores de risco para o declínio cognitivo e de mência  

 

2.3.1 Fatores genéticos 

 

A idade é o fator de risco mais evidente para o declínio cognitivo e a 

demência e deve ser um marcador de modificações celulares associadas ao 

envelhecimento e à carga genética de cada um. A história familiar de 

demência tem sido considerada de grande importância para a etiologia da 

enfermidade, especialmente em parentes de primeiro grau.32 Outro fator de 
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risco genético, o qual tem se mostrado relevante para o declínio da função 

cognitiva e da demência, é a presença do alelo epsilon4 da Apolipoproteína 

E (APOE4).32,38-40 

Estudos transversais e longitudinais mostraram associação entre a 

APOE4 e demência, especialmente em populações européias e 

indianas.39,41-43 Em estudo realizado no Brasil, com idosos da cidade de São 

José do Rio Preto, Souza et al.40 também observaram a relação entre a 

presença da APOE4 e demência. 

Diferentes pesquisas mostraram que existe uma associação entre a 

APOE4 e o depósito cerebral do peptídeo beta-amilóide que ocasiona um 

processo inflamatório crônico, acarretando lesão neuronal.32,38,40 

A APOE4 também tem sido estudada pelo seu possível papel 

modificador do efeito do colesterol na demência. Haan e colaboradores44 

observaram que a presença de aterosclerose, doença vascular periférica 

e/ou diabetes mellitus em idosos com a APOE4 associou-se com um risco 

muito maior para declínio cognitivo do que em idosos com estes fatores, mas 

sem o alelo APOE4. 

O polimorfismo da APOE, na sua variante epsilon4, foi uma das 

primeiras alterações moleculares associadas com o estabelecimento da 

demência e da Doença de Alzheimer e sugere que outros genes também 

possam atuar na patogênese destas enfermidades.38,45 
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2.3.2 Fatores ambientais 

 

Além da idade avançada e dos fatores de risco genéticos, que não 

oferecem possibilidade de modificação e prevenção, fatores de risco 

modificáveis (adquiridos) e seus respectivos papéis na etiologia da demência 

têm sido pesquisados, mas sua identificação persiste como um desafio.9,46 

Diversos estudos epidemiológicos sugerem que tabagismo47,48 história 

de doença depressiva49, traumatismo craniano50, doenças cardiovasculares 

e cerebrovasculares, diabetes mellitus e hiperinsulinemia, doença vascular 

periférica e níveis elevados de homocisteína sérica poderiam estar 

relacionados ao declínio cognitivo e demência, sendo que provavelmente 

estejam envolvidos os mesmos mecanismos inflamatórios e de lesão 

microvascular nas associações observadas.32,33,51-53
 

A demência e as doenças cardiovasculares compartilham fatores de 

risco comuns, como tabagismo, consumo elevado de álcool, hábitos 

alimentares inadequados como o elevado consumo de gorduras saturadas e 

trans e baixa ingestão de frutas e hortaliças, inatividade física e obesidade. 

Desta forma, parece possível que a prevenção da demência e da Doença de 

Alzheimer seja realizada por meio de potenciais modificações nos fatores de 

risco ambientais para estas enfermidades, de maneira secundária.33,54 

Outros fatores ambientais, relacionados ao perfil socioeconômico e 

demográfico das populações, também podem estar associados à maior 

prevalência de demência, como o baixo nível de escolaridade, a falta de 

realização de atividades no lazer, atividade ocupacional que não exige 



________________REFERENCIAL TEÓRICO 

 

11 
 

habilidade ou capacitação e inserção no mercado de trabalho ao longo da 

vida.7,21,32 

Uma variedade de mecanismos têm sido apontados para explicar a 

associação entre posição socioeconômica ao longo da vida e demência. Um 

dos possíveis caminhos, a hipótese da reserva cognitiva, sugere que a 

exposição a atividades mentais mais complexas, como atividades 

educacionais e ocupacionais desafiadoras, ao longo da vida de um 

indivíduo, aumentaria a capacidade do cérebro de resistir ao estresse e 

danos, e conseqüentemente diminuiria o risco de demência.18,19 A educação 

também poderia disparar uma cascata de eventos que reduzem o risco de 

danos cerebrais, como um estilo de vida mais saudável (atividade física, 

menor consumo de álcool, não ser tabagista)20 e menor risco de doença 

cardiovascular.21-23 Fatores no início da vida que precedem a educação 

formal também teriam impacto na reserva cerebral, aumentando a 

vulnerabilidade a demência nas idades mais avançadas. A formação de 

neurônios, na maioria das regiões cerebrais ocorre nos períodos de 

desenvolvimento intra-uterino e neonatal. Assim, alguns estudos têm 

reportado associações positivas entre peso ao nascer e habilidade cognitiva 

subsequente27,28, embora outros tenham questionado se esta associação 

seria devida a fatores intra-uterinos.7,25,28 
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2.4 O papel da dieta como potencial fator de proteç ão para declínio 

cognitivo e demência 

 

O interesse no papel protetor da dieta contra o comprometimento 

cognitivo é crescente, tendo em vista o aumento das publicações 

internacionais a este respeito, especialmente na última década. Em pesquisa 

recente, Katan et al (2009)55 questionaram a 128 cientistas participantes de 

um simpósio realizado em Wageningen, na Holanda, quais seriam, no ponto 

de vista deles, as principais descobertas em nutrição realizadas nos últimos 

30 anos e quais seriam os principais desafios futuros para esta ciência. Os 

pesquisadores verificaram que o possível papel da dieta em postergar o 

declínio cognitivo foi o segundo desafio futuro mais votado pelos cientistas, 

ficando apenas atrás da necessidade de controle da obesidade e de 

resistência à insulina por meio de mudanças nos hábitos alimentares. 

Estudos que utilizaram modelos animais têm demonstrado que a 

restrição alimentar aumenta a longevidade de roedores e a resistência dos 

neurônios contra a degeneração.56,57 Desta forma, o papel que a dieta 

poderia exercer na etiologia e prevenção do declínio cognitivo tem recebido 

especial atenção e crescente interesse pela comunidade científica.8,9,58 

Resultados de pesquisas epidemiológicas realizadas na última década, 

sobre consumo alimentar de idosos, apontam que hábitos alimentares 

inadequados podem elevar os riscos de desenvolvimento de uma gama de 

doenças relacionadas ao envelhecimento, incluindo o declínio da função 

cognitiva e a demência.9,52,59-62 Os fatores da dieta como composição 
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nutricional, número e fracionamento de refeições e variedade de alimentos 

podem estar presentes durante décadas antes do desenvolvimento das 

evidências clínicas do declínio cognitivo, sendo que, desta forma, poderiam 

ser potencialmente detectados e corrigidos precocemente.59 

Diferentes estudos têm investigado os efeitos dos macro (carboidratos, 

proteínas e lipídeos) e micronutrientes (vitaminas e minerais) provenientes 

da dieta sobre a função cognitiva e no estabelecimento e progressão dos 

estados demenciais.9,52,59-62 Estudos transversais têm apontado associações 

entre nutrientes específicos e declínio cognitivo. Entretanto, este tipo de 

estudo não permite que relações causais sejam estabelecidas, ou seja, se a 

demência é um evento primário ou secundário em relação à dieta. Os 

estudos prospectivos podem demonstrar a relação temporal entre as 

exposições dietéticas e o risco de demência, estimando de maneira mais 

adequada as associações entre dieta e demência. Os ensaios clínicos 

randomizados seriam os melhores estudos para embasar recomendações 

nutricionais para a prevenção de declínio cognitivo e demência por meio de 

modificações na dieta. Porém, enfermidades crônicas como a demência, que 

possuem longo período de latência, demandam que estes estudos devam ter 

duração suficiente e grandes amostras para que haja poder estatístico 

adequado, o que dificulta sua realização.52 

Atualmente, as evidências disponíveis sugerem que a deficiência de 

vitaminas do complexo B, bem como de vitaminas antioxidantes (C, E e 

beta-caroteno) e minerais, da mesma forma que se mostram associadas ao 

risco de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, poderiam 
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apresentar importante papel nos declínios de cognição.59 É provável que 

haja um mecanismo oxidativo comum entre estas enfermidades e assim, os 

antioxidantes da dieta, da mesma maneira que atuam como fatores de 

proteção contra tais doenças, atuariam também na prevenção do declínio 

cognitivo e da demência.10,51,58,63,64 

Os resultados dos estudos epidemiológicos sobre dieta e declínio 

cognitivo não são conclusivos, provavelmente, entre outros fatores, devido 

às diferenças entre as metodologias empregadas. Entretanto, pesquisas 

apontam que a ingestão adequada de nutrientes como as vitaminas C e E, 

beta-caroteno, vitaminas B6 e B12 e ácido fólico, além de ácidos graxos 

insaturados, estão associados a riscos mais baixos de demência e Doença 

de Alzheimer.52,61 

Em publicação recente, Luchsinger et al.63 avaliaram o consumo 

alimentar e de suplementos de ácido fólico de 965 idosos acima de 65 anos, 

residentes no norte de Manhattan, os quais foram seguidos por 6,1 anos 

(DP=3,3). Os autores encontraram que o consumo elevado de ácido fólico, a 

partir de 488µg diárias, mostrou-se associado a um menor risco de Doença 

de Alzheimer, independente de outros fatores de risco. 

 

2.4.1 O potencial papel dos antioxidantes 

 

Segundo a hipótese do estresse oxidativo, algumas vitaminas 

antioxidantes, ácidos graxos e álcool teriam um papel importante na 

patogenia das demências e da Doença de Alzheimer.9,10,64 O tecido cerebral 
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é particularmente vulnerável a danos causados por radicais livres devido à 

pequena presença de antioxidantes endógenos65 como, por exemplo, as 

enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa.66 O 

processo neurodegenerativo que ocorre na demência e na Doença de 

Alzheimer é caracterizado pela deposição de peptídeo beta-amilóide em 

placas difusas e neuríticas, com redução de ferro e cobre no tecido cerebral, 

ocorrendo a formação de peróxido de hidrogênio, ou seja, havendo um 

aumento da produção de espécies reativas de oxigênio ou radicais livres. 

Assim, a geração de espécies reativas de oxigênio poderia aumentar ainda 

mais os danos que a deposição do peptídeo beta-amilóide pode causar ao 

cérebro, uma vez que as lesões encontradas nos cérebros destes pacientes 

são tipicamente associadas à exposição a radicais livres.10,52 

Estudos in vitro e in vivo sugerem que os antioxidantes endógenos 

reduzem a toxicidade do peptídeo beta-amilóide em cérebros de pacientes 

com Doença de Alzheimer.67,68 Dessa forma, os antioxidantes da dieta 

poderiam prevenir ou retardar a progressão das demências. Estudos 

mostraram que a vitamina C, in vitro, reduz a criação de nitritos, que pode 

atuar como pró-oxidantes e afetar a produção de catecolaminas. Além disso, 

os carotenóides da dieta poderiam interferir na peroxidação lipídica.69,70 

Assim, a hipótese de que os antioxidantes presentes nos alimentos 

poderiam combater os processos oxidativos que favoreceriam o 

desenvolvimento das demências tem levado a um interesse crescente nos 

estudos sobre antioxidantes da dieta e declínio cognitivo.71 
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As concentrações plasmáticas de antioxidantes parecem estar 

diminuídas em indivíduos com declínio cognitivo e demência.72,73 Charlton et 

al.61 em um estudo de caso-controle realizado na África do Sul, com 93 

indivíduos idosos institucionalizados, sendo 43 destes acometidos por 

demência e/ou Doença de Alzheimer, verificaram que os níveis plasmáticos 

de vitamina C eram significativamente menores nos indivíduos com déficit 

cognitivo em relação aos pacientes do grupo controle (sem 

comprometimento cognitivo). O consumo alimentar dos idosos foi 

acompanhado durante dois dias pelos pesquisadores, pelo método de 

pesagem direta, bem como foi observada a ingestão de suplementos 

nutricionais. Segundo os pesquisadores, os achados relativos às menores 

concentrações plasmáticas de vitamina C nos idosos com declínio cognitivo 

não puderam ser explicados pela ingestão alimentar.52 

O Quadro 2 apresenta uma resumo dos principais estudos realizados 

na última década sobre associações entre o consumo de micronutrientes 

antioxidantes da dieta ou provenientes de suplementos nutricionais e 

declínio cognitivo, demência e Doença de Alzheimer. 
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Quadro 2 – Estudos sobre associações entre consumo de micronutrientes antioxidantes e declínio cogniti vo 
e demência. 

Autores/Ano Estudo Desenho do 
estudo Participantes Variáveis de 

exposição Desfechos Resultados 

Masaki et al.75, 
2000 

Honolulu-Asia 
Aging Study 

Coorte 
(3 anos) 

3385 homens (71 a 
93 anos de idade) 

Uso de 
suplementos de 
vitamina C e E 

DA, demência 
mista, demência 
vascular, função 
cognitiva 

Consumo ambos 
os suplementos 
vitamínicos 
associado à 
redução do risco 
para demência 
vascular, mas sem 
associação com o 
risco para DA; 
ambos 
relacionados à 
melhora da função 
cognitiva 

Grodstein et al.76, 
2003 

Nurses Health 
Study 

Coorte 
 

14968 mulheres 
(70 a 79 anos de 
idade) 

Uso de 
suplementos de 
vitamina C e E 

TICS, recordação 
tardia de uma lista 
de dez palavras da 
bateria do TICS, 
evocação da 
memória tardia, por 
meio do EBMT, 
fluência verbal, 
teste de extensão 
de dígitos 

Consumidoras 
assíduas dos 
suplementos de 
vitamina C e E 
apresentaram 
melhor escore 
global do que 
aquelas que não 
consumiam os 
suplementos 

Zandi et al.77, 2004 Cache Country 
Study 

Coorte 
(3 anos) 

4540 indivíduos 
(90% - idade≥ 65 
anos) 

Uso de 
suplementos de 
vitamina C e E 

Incidência de DA Redução do risco 
de DA para 
consumidores que 
faziam uso da 
combinação de 
suplementos de 
vitamina C e E, 
mas não nos que 
consumiam um dos 
suplementos 
isoladamente 

continua 
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      continuação Quadro 2 – Estudos sobre associações entre consumo  de micronutrientes antioxidantes e declínio         
      cognitivo e demência. 

Engelhart et al.10, 
2002 

Rotterdam Study Coorte 
(6 anos) 

5395 indivíduos 
com (idade≥ 55 
anos) 

Ingestão de 
vitamina C e 
vitamina E, 
carotenóides, 
flavonóides (QFA) 

Incidência de DA Vitaminas C e E 
inversamente 
associadas ao risco 
de demência 
 

Morris et al.78, 
2002ª 

Chicago Health 
and Aging Project 

Coorte 
(3 anos)  

2889 indivíduos 
(idade entre 65 e 
102 anos) 

Consumo de 
vitaminas E, 
vitamina C e 
carotenóides 
(alimentação, 
suplementos) 

Mudanças 
cognitivas no 
EMBT, MMSE, 
Symbol Digit 
Modalities Test de 
partida e após 3 
anos 

Vitamina E 
inversamente 
associada ao 
declínio cognitivo  

Morris et al.79, 
2002b 

Chicago Health 
and Aging Project 

Coorte 
(4 anos)  

815 indivíduos 
(idade≥ 65 anos) 

Ingestão alimentar 
e de suplementos 
de vitamina C, E e 
beta-caroteno 
(QFA) 

Incidência de DA Ingestão alimentar 
de vitamina E 
inversamente 
relacionada ao 
menor risco para 
DA. Nenhuma 
associação 
observada com a 
ingestão de 
suplementos 

Luchsinger et al.80, 
2003 

Washington 
Heights-Inwood 
Columbia Aging 
Project 

Coorte 
(4 anos, em média) 

980 indivíduos com 
idade igual ou 
superior a 65 anos 

Ingestão alimentar 
e suplementos de 
vitamina C, E e 
carotenóides 
(QFA) 

Incidência de DA Nenhuma 
associação 
observada entre 
antioxidantes e DA 

Scarmeas et al.8, 
2009 

Washington 
Heights-Inwood 
Columbia Aging 
Project 

Caso-Controle 
(4,5 anos – 
indivíduos 
cognitivamente 
normais; 4,3 anos – 
indivíduos com 
CCL no início do 
estudo) 

1875 indivíduos: 
1393 
cognitivamente 
normais e 482 com 
CCL no início do 
estudo 

Adesão à dieta 
Mediterrânea 
(QFA) 

Incidência de CCL 
e progressão de 
CCL a DA 

Maior adesão à 
dieta Mediterrânea 
associada à 
redução do risco 
para CCL e à 
redução do risco de 
conversão do CCL 
a DA 

continua 
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      conclusão Quadro 2 – Estudos sobre associações entre consumo de micronutrientes antioxidantes e declínio     
      cognitivo e demência. 

Laurin et al.65, 2004 Honolulu-Asia 
Aging Study 

Coorte 
(mais de 30 anos) 

2459 nipo- 
americanos, (45 a 
68 anos de idade, 
a princípio, sem 
demência) 

Ingestão alimentar 
e/ou de 
suplementos de 
beta-caroteno, 
vitamina C, E e 
flavonóides (na 
meia idade)  
(recordatório de 24 
horas e questões 
sobre freqüência 
de consumo de 
itens da dieta 
japonesa 

Incidência de 
demência e seus 
subtipos (DA, 
demência vascular, 
DA com ou sem 
doença 
cerebrovascular 
associada) em um 
momento posterior 
da vida (idade 
avançada)  

Nenhuma 
associação 
observada entre o 
consumo de 
antioxidantes, na 
meia idade, e risco 
para 
desenvolvimento 
posterior de 
demência e seus 
subtipos 

Barberger-Gateau 
et al.9, 2007 

The three city 
cohort study 

Coorte 
(4 anos) 

8085 indivíduos 
(idade≥65 anos) 

Consumo alimentar 
de frutas, hortaliças 
e gorduras (breve 
QFA) 

Incidência de 
demência e DA 

Consumo diário de 
frutas e hortaliças 
fontes de 
antioxidantes 
associado à 
redução do risco de 
todos os tipos de 
demência 
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Morris et al.78 em estudo norte-americano longitudinal realizado com 

815 indivíduos a partir de 65 anos idade, observaram que quanto maior a 

ingestão de vitamina E proveniente da dieta destes indivíduos, menores 

eram os riscos de desenvolver Doença de Alzheimer, após ajuste por sexo, 

escolaridade e etnia. O mesmo grupo, em outro estudo de coorte com 

seguimento de 3 anos, com 2889 idosos e idade a partir de 65 anos, 

observou uma associação inversa estatisticamente significativa entre o 

consumo de vitamina E da dieta ou proveniente de suplementos e declínio 

cognitivo.77 Por outro lado, outro estudo de coorte com 4.000 indivíduos com 

65 anos ou mais encontrou que somente a suplementação combinada de 

vitamina C e vitamina E se associou ao menor risco de Doença de 

Alzheimer.76 

Laurin et al.64 investigaram o consumo de antioxidantes na vida adulta 

e possíveis associações com a incidência de demência em momento 

posterior da vida, em um estudo prospectivo com 2459 nipo-americanos com 

idade entre 45 e 68 anos. Os pesquisadores encontraram que a ingestão de 

vitamina C, vitamina E, beta-caroteno e flavonóides na meia-idade não se 

associou ao risco de demência na idade mais avançada.  

Luchsinger e Mayeux52, em revisão sobre dieta e doença de Alzheimer, 

ressaltam que devido aos resultados conflitantes das pesquisas, o que 

poderia ser importante para o risco de declínio cognitivo não seriam os 

nutrientes (ex. carotenóides), mas sim os alimentos (frutas e hortaliças que 

contêm carotenóides), contemplando as interações entre nutrientes e outros 

compostos dentro dos alimentos. Ou seja, talvez não sejam os antioxidantes 
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em si que estejam relacionados a menores riscos de declínio cognitivo, mas 

a combinação de compostos existentes dentro dos alimentos. Desta forma, 

estudar os efeitos dos antioxidantes isoladamente poderia não representar a 

“verdadeira” associação entre a dieta e o declínio cognitivo. 

Alguns estudos, como o de Barberger-Gateau et al.9, realizado com 

8085 idosos participantes de uma coorte em três cidades francesas, 

investigou as associações entre padrões dietéticos e grupos/categorias de 

alimentos e risco de demência ou Doença de Alzheimer. Neste estudo, os 

pesquisadores encontraram que o consumo diário de frutas e hortaliças, 

alimentos fontes de antioxidantes, se associou com o risco diminuído de 

todas as causas de demência (RR=0,72; IC95% 0,53-0,97) e o consumo 

semanal de peixes se associou ao risco diminuído de Doença de Alzheimer 

(RR=0,65; IC95% 0,43-0,99). 

Outro estudo longitudinal, realizado por Dai et al.79, com nipo-

americanos que viviam nos Estados Unidos, apontou que o consumo de 

sucos de frutas e vegetais com alta concentração de vitaminas antioxidantes 

e flavonóides, pelo menos três vezes na semana, se associou a um risco 

diminuído de Doença de Alzheimer (RR=0,24; IC95% 0,09-0,61), em 

comparação com os indivíduos que consumiam os sucos menos de uma vez 

por semana.  

Diversos trabalhos têm mostrado que a Dieta Mediterrânea tradicional, 

caracterizada por uma ingestão elevada de peixes, cereais, frutas, hortaliças 

e ácidos graxos insaturados (provenientes do azeite de oliva), ingestão 

moderada de álcool (em especial de vinho tinto) e baixo consumo de carne 
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vermelha, leite e produtos lácteos, está associada a riscos menores de 

demência, especialmente de Doença de Alzheimer.8,80-82 Uma recente 

pesquisa investigou as associações entre a aderência à Dieta Mediterrânea 

e o declínio cognitivo em uma comunidade de diferentes etnias residentes 

em Nova Iorque. Os resultados sugeriram que uma aderência elevada à 

Dieta Mediterrânea estaria associada a uma redução no risco de 

desenvolvimento de Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) e nas taxas de 

conversão do CCL para Doença de Alzheimer. Além disso, os pesquisadores 

encontraram que para cada unidade adicional no escore utilizado para 

avaliar a aderência à Dieta Mediterrânea, havia uma redução de 8% do risco 

de desenvolver CCL (p=0,04), indicando um efeito dose-resposta.8 

Por outro lado, algumas pesquisas não têm encontrado associações 

entre o consumo de antioxidantes e declínio cognitivo.65 No estudo de coorte 

Zutphen Elderly Study, realizado com homens holandeses de 69 a 89 anos, 

a ingestão de beta-caroteno, vitamina C e vitamina E não se mostrou 

associada ao declínio do funcionamento cognitivo.83 Da mesma forma, o 

consumo de carotenóides e de vitaminas C e E de 980 indivíduos idosos do 

Washington Heights-Inwood Columbia Aging Project (WHICAP), avaliado 

com a aplicação de um questionário de freqüência alimentar de 61 itens, não 

se associou a riscos diminuídos de Doença de Alzheimer ao longo de 4 

anos.78 
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2.4.2 Carotenóides como antioxidantes 

 

Os carotenóides vêm sendo estudados sob vários aspectos, 

especialmente, no que diz respeito à sua ação fisiológica e à sua 

qualificação e quantificação, em razão da sua larga presença em hortaliças e 

frutas e variedade de arranjos estruturais que levam a uma diversidade de 

funções.84,85  

Estes compostos são pigmentos naturais, amplamente distribuídos 

nos alimentos, especialmente frutas e hortaliças, responsáveis pelas 

colorações amarela, vermelha e alaranjada de frutas, legumes, verduras e 

flores. Esta família de pigmentos é sintetizada por plantas e microrganismos, 

mas não por animais.85-87 

A estrutura básica dos carotenóides é formada por um tetraterpeno de 

40 carbonos, simétrico e linear, formado a partir de oito unidades de 5 

carbonos cada, unidas de tal forma que a ordem se inverte no centro.88 

Estima-se que existam 600 tipos de carotenóides de ocorrência 

natural já identificados e caracterizados.85,86 Entretanto, aproximadamente 

40 tipos estão presentes na dieta humana e destes 40, apenas 20 já foram 

identificados nos tecidos e sangue humanos, sendo que aproximadamente 

90% dos carotenóides da dieta e tecidos humanos são representados pelo 

beta-caroteno, alfa-caroteno, licopeno, luteína e beta-criptoxantina.86 A 

Figura 1 mostra as estruturas químicas destes compostos. 

A função fisiológica mais conhecida dos carotenóides concerne na 

sua capacidade de conversão em vitamina A no organismo, cujas funções 
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estão relacionadas à visão, ao crescimento ósseo e à diferenciação de 

tecidos. Porém, nem todos os carotenóides podem ser convertidos em 

retinol, podendo desta forma ser divididos em dois grandes grupos: pró-

vitamínicos A e não pró-vitamínicos A. O número de carotenóides 

precursores de vitamina A oscila entre 50 e 60, destacando os carotenos, 

especialmente alfa e beta-caroteno e algumas xantofilas como a beta-

criptoxantina.87 O licopeno, a luteína e a zeaxantina não são precursores de 

vitamina A.89 

 

 

Figura 1. Estrutura química dos principais carotenó ides presentes na 
dieta humana. Adaptado de Rao e Rao, 2007. 86 
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Mais recentemente, tem sido considerado que a importância destes 

compostos vai além, uma vez que estudos epidemiológicos têm 

demonstrado que maiores consumos diários e concentrações séricas de 

carotenóides estão associados positivamente à redução do risco de diversas 

DCNT.2,3,14,86,87 Dentre as ações descritas para os carotenóides estão o 

efeito antioxidante, aumento da imunocompetência e inibição da 

mutagênese e lesões pré-malignas. Além disso, os carotenóides têm sido 

implicados na prevenção da degeneração macular e catarata, de certos tipos 

de câncer e outras doenças crônicas, como cardiovasculares.85,87 

A atividade antioxidante destes compostos depende de uma série de 

fatores, como sua estrutura química (tamanho, configuração cis ou trans), 

sua concentração e sua interação com outros antioxidantes, sobretudo as 

vitaminas C e E.87 Assim, em muitas ocasiões os resultados de estudos 

sobre a ação antioxidante dos carotenóides são pouco conclusivos ou até 

contraditórios, devido à grande variedade de métodos empregados e 

experimentos desenhados.87 

 

Distribuição dos carotenóides nos alimentos 

 

Os carotenóides estão amplamente distribuídos na natureza, mas 

estão em maiores concentrações nas frutas e hortaliças. Nas verduras, o 

conteúdo de carotenóides segue o modelo geral de todas as plantas 

superiores, normalmente sendo luteína, beta-caroteno e violaxantina, com 

menores quantidades de zeaxantina, alfa-caroteno, beta-criptoxantina e 



________________REFERENCIAL TEÓRICO 

 

26 
 

licopeno. Nas frutas, as xantofilas normalmente encontram-se em maiores 

proporções, como o licopeno e a beta-criptoxantina.86,87,89 

 

Quadro 3 – Distribuição dos carotenóides em alguns alimentos. 

Alimento Principais carotenóides 

Cenoura (Daucus carota) Alfa e beta-caroteno 

Laranja (Citrus sinensis) Beta-criptoxantina, luteína, 

zeaxantina 

Manga (Mangifera indica) Beta-caroteno 

Tomate (Lycopersicum esculentum) Licopeno 

Pêssego (Prunus persica) Beta-criptoxantina, luteína 

Mamão Papaia (Carica papaya) Beta-criptoxantina, beta-caroteno 

Goiaba (Psidium guajava) Licopeno, beta-caroteno 

Ameixa (Spondias lutea) Beta-criptoxantina 

FONTE: Adaptado de Melendez et al.87 
 

Em geral, beta-caroteno e alfa-caroteno estão presentes nas frutas e 

vegetais amarelo-alaranjados. Frutas alanjaradas são as principais 

fornecedoras de beta-criptoxantina, os vegetais verde-escuros são as 

principais fontes de luteína e tomate e seus produtos são os principais 

fornecedores de licopeno.86 

 

Recomendações nutricionais 

 

Até o presente momento não foram estabelecidas recomendações 

oficiais para a ingestão diária de carotenóides. Entretanto, guias alimentares 

norte-americanos afirmam que uma dieta com 5 ou mais porções diárias de 

frutas e hortaliças forneceria de 5,2 a 6,0mg/dia de carotenóides pró-
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vitamínicos A.85,90 O Institute of Medicine (IOM)91, baseado em estudos 

populacionais, refere-se a “níveis prudentes” de ingestão de carotenóides e 

não aos níveis requeridos destes compostos pelo organismo, sendo 

prudente, por exemplo, ingerir diariamente de 3 a 6mg de beta-caroteno para 

manter níveis plasmáticos que já tenham sido associados à prevenção de 

DCNT em estudos epidemiológicos. Dessa forma, mesmo não existindo 

recomendações específicas para carotenóides, o IOM afirma que um 

consumo adequado de frutas e hortaliças é amplamente recomendado. 

 

2.5 Demência, declínio cognitivo e fatores de risco  relacionados à dieta 

na população brasileira 

 

Embora as evidências sobre a participação de componentes genéticos 

e ambientais na etiologia do declínio da função cognitiva tenham aumentado 

progressivamente nos últimos anos, ainda são escassos os estudos sobre a 

prevalência, incidência e fatores de risco para demência no Brasil.  

A atual população idosa brasileira passou, no seu curso de vida, por 

rápidas modificações sócio-econômicas, demográficas, epidemiológicas e 

nutricionais, marcadas principalmente pela transformação de uma sociedade 

rural para uma sociedade urbana, com maior expectativa de vida, 

concomitantes à diminuição das enfermidades infecciosas, aumento das 

DCNT e superação da desnutrição. Em publicação recente do estudo São 

Paulo Age and Health Study (SPAH), sobre fatores de risco para a demência 

no curso da vida em idosos (n=2005) de baixa renda do município de São 
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Paulo7, os pesquisadores encontraram que a prevalência de demência 

nestes idosos se associou a condições sócio-econômicas adversas ao longo 

da vida e a medidas biométricas (circunferência craniana e comprimento da 

perna) possivelmente associadas com a privação de alimentos na infância e 

na adolescência. 

 

2.5.1 Consumo alimentar de idosos brasileiros 

 

Estudos realizados no Brasil mostraram que a população idosa 

brasileira enfrenta não somente os problemas de saúde relacionados ao 

aumento da idade, mas também dificuldades sócio-econômicas importantes, 

que produzem um reflexo negativo na qualidade de vida destes indivíduos. 

Em pesquisas realizadas no país observa-se que a baixa renda familiar em 

idosos mostrou-se independentemente associada a práticas alimentares 

inadequadas, especialmente o baixo consumo diário de frutas, legumes e 

verduras.92-94 

Além da falta de recursos econômicos para a aquisição de alimentos, 

outros fatores podem influenciar os hábitos alimentares de idosos, incluindo 

hábitos alimentares típicos de pessoas solitárias, confusão mental, 

desinformação e falta de educação alimentar, pequena motivação para 

alimentar-se e mesmo a adesão irrestrita a dietas "da moda", não 

balanceadas.95 

No caso de idosos portadores de declínio cognitivo e demência, a 

problemática da inadequação na ingestão alimentar pode ser ainda maior. 
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Muitos destes idosos apresentam perdas semânticas e podem deixar de 

reconhecer os alimentos, em especial as frutas e hortaliças, tanto pela visão 

quanto pelo tato e paladar, por vezes deixando de sentir o sabor destes 

alimentos e recusando a sua ingestão.96,97 A falta de reconhecimento 

específico para a categoria de frutas e hortaliças pode ser resultado de 

lesões cerebrais que afetam as regiões temporais laterais inferiores.98,99 

Além disso, estes indivíduos, habitualmente, residem em seus domicílios e 

necessitam de cuidadores, que normalmente são membros da família, para 

exercer a maioria das atividades cotidianas.100 Assim, o ato da alimentação, 

bem como a aquisição, preparo e armazenamento dos alimentos muitas 

vezes estariam vinculados aos cuidadores destes indivíduos.  

 

Carotenóides na dieta do idoso brasileiro 

 

Embora sejam considerados nutrientes de grande importância na 

atualidade, as informações sobre o consumo de carotenóides na dieta do 

brasileiro e mais especificamente na dieta dos idosos são escassas. 

Padovani e Amaya-Farfán85, em 2006 realizaram um estudo sobre a 

disponibilidade de carotenóides em domicílio de brasileiros de 9 regiões 

brasileiras, Distrito Federal e município de Goiânia, com base nos dados de 

disponibilidade domiciliar de alimentos descrita pela Pesquisa de Orçamento 

Familiar - POF 1996-1997, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Segundo os pesquisadores, o consumo diário 

considerado prudentes para carotenóides totais e de carotenóides pró-
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vitamínicos A não foram atingidos em nenhuma das regiões brasileiras 

estudadas e apenas famílias com poder aquisitivo elevado (acima de 20 

salários-mínimos mensais) estariam ingerindo quantidades de beta-caroteno 

similares ou aproximadas às médias observadas em outros países, como os 

Estados Unidos.  

Mais especificamente na Região Metropolitana de São Paulo, os 

consumos médios de beta-caroteno estimados variaram entre 189µg (renda 

mensal até 2 salários-mínimos) até 2654µg (renda mensal entre 20 e 30 

salários-mínimos). No caso de alfa-caroteno, a menor ingestão média de 

todas as regiões estudadas foi observada para a Região Metropolitana de 

São Paulo (26µg para indivíduos com renda mensal até 2 salários-

mínimos).101 Ainda em São Paulo, a ingestão de beta-criptoxantina variou de 

38µg (renda mensal até 2 salários-mínimos) a 156µg (renda mensal acima 

de 30 salários-mínimos) e o consumo de licopeno variou entre 385µg (renda 

mensal até 2 salários-mínimos) a 1178µg (renda mensal acima de 30 

salários-mínimos).101 Dessa forma, o conteúdo de carotenóides totais 

consumidos em São Paulo variou de 972µg no menor extrato de renda a 

6557µg (renda mensal a partir de 20 salários-mínimos), sendo que apenas 

os extratos de maior poder aquisitivo atingiriam a ingestão prudente para 

estes pigmentos (5,2 a 6,0mg/dia).89 
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2.6 Mensurando o consumo de frutas e hortaliças e d e micronutrientes 

da dieta habitual 

 

O período de latência, no qual os nutrientes estariam atuando como 

fatores de risco para as principais DCNT, assim como atuariam no caso da 

demência, pode ser um processo longo, de até décadas.102 Portanto, para 

que correlações entre essas doenças crônicas e fatores dietéticos possam 

ser bem estudadas é fundamental a análise da dieta pregressa ou “habitual”, 

que caracterize o consumo alimentar de indivíduos durante um período de 

tempo longo, mais do que o consumo de apenas alguns dias.102,103 

Esforços têm sido realizados com o objetivo de mensurar o consumo 

dietético habitual, a fim de se examinar a relação entre a dieta pregressa e o 

risco de doenças, especialmente DCNT, em diferentes populações, durante 

um determinado período de tempo (meses ou anos). Entretanto, uma das 

principais limitações de estudos sobre associações entre dieta e doença é o 

erro de mensuração dos nutrientes, que não é relacionado ao desfecho 

(aleatório) e pode subestimar as associações.102 Dessa forma, é importante 

que se busque minimizar estes erros, a fim de que as associações 

“verdadeiras” sejam encontradas. 

Várias metodologias vem sendo utilizadas para quantificar a ingestão 

alimentar com maior precisão, no sentido de obter dados válidos, 

reprodutíveis e comparáveis. Entretanto, apesar dos importantes avanços 

conquistados nos últimos anos no campo da epidemiologia nutricional, não 

há ainda instrumentos isentos de erros.102 Dessa forma, independente do 
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método escolhido para quantificar a ingestão alimentar, a obtenção de dados 

válidos e confiáveis em estudos epidemiológicos nutricionais é tarefa difícil, 

uma vez que não existe um método ideal para avaliação da ingestão de 

alimentos e nutrientes, e os métodos utilizados estão sujeitos a variações e 

erros de medida.104 

Dentre os diferentes métodos de inquérito nutricional disponíveis, 

atualmente considera-se que o Questionário de Freqüência Alimentar (QFA) 

seja o mais recomendado, prático e informativo para medir o consumo 

dietético "habitual" em estudos epidemiológicos. Este método tem se 

mostrado capaz de classificar os indivíduos de uma população por seus 

padrões alimentares, assim como pela ingestão de nutrientes.105-107 O QFA 

permite a identificação do consumo de alimentos relativo a um período 

pregresso variado (semana, mês, ano), possuindo uma lista fechada de 

alimentos e categorias de freqüência de consumo.  

A maior fonte de erros relacionados aos QFA são as restrições 

impostas por uma lista fixa de alimentos, dependência da memória do 

entrevistado, percepção adequada das porções de alimentos e interpretação 

correta das perguntas.108 

A obtenção de registros e avaliação da ingestão alimentar fiéis e 

acurados é o aspecto mais problemático da abordagem nutricional. É muito 

difícil registrar a ingestão “verdadeira” de alimentos de um indivíduo. Fatores 

como complexidade da dieta, hábitos alimentares, qualidade da informação, 

idade, imagem corporal, memória do entrevistado, crenças, comportamento, 

cultura e status socioeconômico, bem como fatores de exposição, são 
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variáveis que interferem e tornam muito difícil o ato de registrar a ingestão 

de um indivíduo. 

O papel da memória é um ponto importante na aplicação de 

instrumentos de inquérito nutricional. O viés de memória pode ser afetado 

pelo intervalo de tempo desde a exposição, o grau de detalhe sobre a 

exposição que está sendo requerido, pelas características pessoais dos 

respondentes, se o assunto em questão obedece a padrões socialmente 

desejáveis de resposta e pelo simbolismo e o significado emocional dos 

eventos sob estudo, podendo afetar diferencialmente as respostas 

obtidas.109 

Além das dificuldades enfrentadas para a coleta da informação sobre o 

consumo dietético, uma das principais dificuldades na mensuração da dieta 

é a conversão dos alimentos relatados nos instrumentos de inquérito em 

nutrientes, especialmente micronutrientes antioxidantes. Muitas são as 

limitações inerentes às tabelas de composição de alimentos, que são 

incompletas, não contemplam todos os alimentos que fazem parte dos 

hábitos e práticas das diferentes regiões do mundo e dentro dos próprios 

países, e os modos de preparo dos alimentos, que influenciam de forma 

significativa seus valores nutricionais.102 Muitas vezes, para que as 

informações a respeito do consumo alimentar de indivíduos ou populações 

sejam estudadas, são necessárias compilações de diferentes tabelas de 

composição de alimentos, que possam complementar-se umas às outras.  
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3 HIPÓTESE DO ESTUDO 

 

O consumo de frutas e hortaliças, alimentos fontes de vitaminas 

antioxidantes como vitamina C e carotenóides, tais como alfa-caroteno, beta-

caroteno, beta-criptoxantina, licopeno, luteína+zeaxantina, protege frente ao 

processo de declínio do funcionamento cognitivo. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Investigar as possíveis associações entre o consumo alimentar de 

vitaminas antioxidantes (vitamina C e carotenóides), provenientes de frutas e 

hortaliças e o funcionamento cognitivo em idosos de baixa renda do 

município de São Paulo em estudo de coorte. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

i. Descrever a freqüência de consumo alimentar habitual de frutas e 

hortaliças em idosos de baixa renda e se este cumpre as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde para a ingestão 

destes alimentos; 

ii. Examinar a associação entre o consumo de frutas e hortaliças e 

funcionamento cognitivo na inclusão e após seguimento de dois anos; 

iii. Estimar os efeitos independentes do consumo de vitaminas 

antioxidantes (carotenóides e vitamina C) sobre o funcionamento 

cognitivo na inclusão e após dois anos. 
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5 MÉTODOS 

 

5.1 Delineamento do Estudo 

 

Estudo prospectivo de base populacional de idosos residentes no 

município de São Paulo, participantes do Sao Paulo Ageing & Health Study 

(SPAH). O SPAH teve como objetivo principal analisar os determinantes de 

saúde, incluindo saúde mental, demência e funcionamento cognitivo, em 

uma população idosa de baixa renda.2,110 

O presente trabalho analisou as informações desta população, tanto na 

inclusão do SPAH, 2003-2005, quanto no seguimento após 24 meses (2005-

2007) para verificar a hipótese do estudo. 

 

5.2 População de estudo e amostra  

 

A população do SPAH era composta por todos os indivíduos maiores 

de 65 anos, residentes em áreas de baixa renda dos Distritos 

Administrativos do Butantã, Rio Pequeno e Raposo Tavares, localizados na 

zona oeste do município de São Paulo. No ano 2000, esta área apresentava 

377.576 residentes, dos quais 6,2% tinham 65 anos ou mais de idade e 13% 

viviam em favelas. Eram elegíveis todos os idosos com 65 anos ou mais 

residentes em 66 setores censitários (menores áreas administrativas) destas 

áreas, nos quais existiam favelas e/ou nos quais havia a cobertura do 

Programa Saúde da Família – PSF, sendo estes setores censitários os de 
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menor Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, cobrindo 

aproximadamente 63.000 residentes que representavam 17% da população 

total dos Distritos Administrativos.110,111 

Os participantes foram identificados por arrolamento de todos os 

domicílios existentes dentro dos limites dos setores censitários. Todos os 

idosos elegíveis foram convidados a participar do estudo. Idosos 

institucionalizados não foram incluídos no estudo.  

O cálculo do tamanho amostral teve como objetivo obter um total de 

2000 idosos para poder gerar um estudo com suficiente potência estatística 

(>80%; com um erro α=5%) para poder estimar prevalência de demência de 

5,0% nesta população, com um intervalo de 95% de confiança e assim poder 

detectar prevalências de demência em um intervalo de 4 a 6%.110 

Para estudar a relação entre o funcionamento cognitivo e o consumo 

de frutas e hortaliças, os participantes do presente estudo foram 

selecionados a partir da amostra de idosos incluídos no SPAH. Os critérios 

de inclusão foram: ter informação completa sobre o consumo de frutas e 

hortaliças na avaliação inicial do SPAH; ter realizado avaliação do 

funcionamento cognitivo na inclusão; e não apresentar diagnóstico de 

demência na inclusão.  

Para cada participante elegível foi identificado um informante, a pessoa 

mais próxima do idoso e que conhecesse sua história de vida. O informante 

deveria ter idade igual ou superior a 16 anos e ser, de preferência, co-

residente do idoso. Em situações nas quais não foi possível identificar um 
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informante co-residente, outro parente ou amigo do participante foi 

identificado como informante.  

 

5.3 Coleta de dados 

 

As informações analisadas no presente estudo provêm, em sua maior 

parte, de questionários utilizados em outros estudos e que fazem parte de 

um protocolo padronizado desenvolvido pelo 10/66 Dementia Research 

Group para a coleta de dados tanto na inclusão quanto no seguimento do 

estudo.2,110,112 

Os pesquisadores de campo, todos profissionais da área de saúde 

mental, foram treinados para aplicar o protocolo de pesquisa. O treinamento 

de aproximadamente um mês consistiu no ensino e discussão de todos os 

conteúdos e métodos de aplicação dos instrumentos utilizados para avaliar o 

funcionamento cognitivo e para a coleta das demais informações 

socioeconômicas, demográficas, de saúde e dieta. Durante todo o período 

de trabalho de campo, foram realizadas reuniões semanais de supervisão 

com os coordenadores do estudo.  

As entrevistas e avaliações foram realizadas com todos os idosos que 

aceitaram participar do estudo, aproximadamente uma semana após o 

recrutamento, na residência dos participantes. Os idosos responderam a um 

questionário detalhado sobre condições sócio-econômicas e demográficas, 

estilo de vida e morbidade referida. Também foi aplicado um questionário 

sobre consumo habitual de frutas e hortaliças (Questionário de Freqüência 
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Alimentar - QFA)113 e a um teste para avaliação do funcionamento cognitivo 

(Community Screening Instrument for Dementia - CSI-D).114,115 As 

avaliações antropométricas e físicas como a mensuração de peso, estatura, 

circunferência da cintura e pressão arterial, assim como a coleta de 

amostras de sangue para posterior análise bioquímica também foram 

realizadas no domicílio dos participantes. 

Idosos e informantes incluídos no SPAH foram orientados quanto à 

possibilidade da avaliação de seguimento. Dessa forma, após 24 meses da 

inclusão, todos os participantes e informantes foram novamente contatados 

sendo que aqueles que aceitaram participar novamente foram entrevistados 

e reavaliados em seus domicílios. 

 

5.3.1 Variável Resultado: funcionamento cognitivo e  

comprometimento cognitivo 

 

O funcionamento cognitivo, tanto na inclusão e quanto no seguimento, 

foi avaliado pelo instrumento Community Screening Instrument for Dementia 

(CSI-D) (Anexo A), o qual foi desenvolvido pelo 10/66 Dementia Research 

Group, para ser utilizado em populações com níveis culturais e condições 

sócio-econômicas diversas, incluindo populações com analfabetismo ou 

baixa escolaridade, com o intuito minimizar os vieses produzidos pela falta 

ou a baixa escolaridade formal da população.114-118 Estes vieses são 

freqüentes e tipicamente ocorrem em testes cognitivos muito utilizados como 

o Mini-Mental.119 
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O CSI-D foi traduzido para a língua portuguesa e validado por Prince et 

al.1, em populações de idosos residentes de três centros brasileiros, as 

cidades de São Paulo, Botucatu e São José do Rio Preto, apresentando uma 

boa habilidade discriminatória, segundo os pesquisadores. 

O CSI-D inclui avaliação cognitiva do participante, composta por 33 

itens que avaliam as seguintes dimensões cognitivas: memória, pensamento 

abstrato, linguagem (afasia, agnosia e fluência verbal semântica), praxia 

(resposta motora e habilidade construcional) e orientação (espacial e 

temporal). Um escore cognitivo era obtido a partir da soma ponderada de 

todas as pontuações obtidas em todos os itens avaliados, resultando em um 

escore final com uma distribuição que variava entre 0 a 34 pontos, sendo 

que escores menores significavam maior declínio cognitivo.115  

O CSI-D adaptado para ser utilizado no Brasil passou a ter 32 itens, ao 

invés dos 33 originais. Para compensar a exclusão de um item, o total da 

soma é multiplicado por um fator de correção igual a 1,03125. O 

procedimento para cálculo do escore cognitivo final está descrito em 

detalhes no Anexo B. 

 No presente estudo, o funcionamento cognitivo foi analisado como 

variável contínua a partir dos escores obtidos pela aplicação do CSI-D e 

como variável dicotômica, comprometimento cognitivo (sim/não), definido 

como: escores cognitivos menores ou iguais a 1,5 desvios-padrão abaixo da 

média da nossa população indicariam a presença de comprometimento 

cognitivo. 120,121 
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5.3.2 Principal variável de exposição: consumo de f rutas e 

hortaliças 

 

Para a avaliação do consumo alimentar dos idosos estudados foram 

aplicadas as seções de “frutas e sucos naturais” e “verduras e legumes” de 

um Questionário de Freqüência Alimentar (QFA), semi-quantitaivo, 

desenvolvido por Furlan-Viebig e Pastor-Valero (Anexo C).113 O QFA foi 

construído a partir de recordatórios de 24 horas aplicados a 200 indivíduos 

adultos, a partir de 25 anos de idade, residentes na Região Metropolitana de 

São Paulo - RMSP, no primeiro semestre de 2002. Nestes recordatórios 

foram registrados todos os alimentos e bebidas consumidos pelos indivíduos 

no dia anterior à entrevista. 

A lista de alimentos deste QFA representava pelo menos 95% do 

aporte de calorias e de 21 nutrientes da dieta de população geral e adulta da 

RMSP. Detalhes sobre a construção do QFA foram publicados 

anteriormente.113  

Resumidamente, o QFA afere com que freqüência cada item alimentar 

da lista foi consumido pelo entrevistado nos últimos 12 meses.No QFA 

existem 9 categorias de resposta para a freqüência de consumo de cada 

item alimentar da lista: nunca ou menos de 1 vez por mês; 1 a 3 vezes por 

mês; 1 vez por semana; 2 a 4 vezes por semana; 5 a 6 vezes por semana; 1 

vez por dia; 1 a 3 vezes por dia; 4 a 5 vezes por dia; e 6 ou mais vezes por 

dia. As categorias de freqüência de consumo do QFA são baseadas em 

porções padronizadas para cada alimento listado. Por exemplo, no QFA a 
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porção-padrão para bananas é uma unidade; se o participante referir que 

consumiu em média três bananas por dia, será classificado na categoria “1 a 

3 vezes por dia”. 

Os participantes do presente estudo responderam sobre a freqüência 

de consumo de 29 itens alimentares, sendo 17 frutas (laranjas/mexericas, 

bananas, suco de laranja, suco de limão, suco de maracujá, abacaxi, 

maçã/pêra, caqui, abacate, melão/melancia, suco de goiaba, suco de caju, 

uvas, manga, suco de acerola, morangos, pêssego/figo) e 12 hortaliças 

(alface, acelga, repolho, escarola, agrião/almeirão, couve, brócolis/couve-

flor, tomate, cenoura, abóbora, jiló/berinjela/nabo, abobrinha/chuchu/vagem).  

As respostas sobre a freqüência de consumo dadas pelos idosos para 

cada fruta e hortaliça foram convertidas em ingestão diária média para cada 

item alimentar. Assim, os consumos médios diários para cada fruta e 

hortaliça foram somados para computar o consumo total de frutas e 

hortaliças, em gramas/dia, de cada idoso (Quadro 4).  

 

Quadro 4 – Transformação em consumo diário (porções /dia) das frutas 
e hortaliças obtidas a partir das categorias de fre qüência do QFA 

Categoria de Freqüência Consumo diário (porções/dia) 

Nunca a menos de 1x/mês 0,0 

1 a 3x/mês 2,5 porções/mês ÷ 30 dias = 0,08  

1x/semana 4 porções/mês ÷ 30 dias = 0,13  

2 a 4x/semana 12 porções/mês ÷ 30 dias = 0,4  

5 a 6x/semana 22 porções/mês ÷ 30 dias = 0,7 

1x/dia 1,0 

2 a 3x/dia 2,5  

4 a 5x/dia 4,5 

6x ou mais/dia 6,0 
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A composição centesimal de micronutrientes antioxidantes dos itens 

alimentares da lista do QFA foi obtida a partir das tabelas de composição de 

alimentos. Para vitamina C foram utilizadas as informações da “Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos – TACO”, versão II.122 Para os 

carotenóides (alfa-caroteno, beta-caroteno, beta-criptoxantina, licopeno e 

luteína+zeaxantina) foram utilizadas duas fontes de informações 

combinadas: a publicação recente “Fontes Brasileiras de Carotenóides – 

Tabela Brasileira de Composição de Carotenóides em Alimentos”88 e a base 

de dados de carotenóides do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA/NDL).123 Assim, quando a composição centesimal de carotenóides 

não era encontrada na base de dados brasileira, a informação era 

completada com os valores encontrados na tabela americana. Este 

procedimento foi realizado para os seguintes itens alimentares: acelga, 

brócolis, suco de limão, bananas, suco de maracujá, melão e uvas.  

A ingestão total de cada nutriente para cada indivíduo foi obtida pela 

somatória do conteúdo de todos os alimentos que continham esse nutriente 

e que previamente foi calculada pela multiplicação da freqüência de 

consumo de cada alimento pela composição nutricional do tamanho da 

porção padronizada do QFA para este alimento. 

O QFA utilizado não foi validado, mas observou-se que a lista de frutas 

e hortaliças que compôs este instrumento representa adequadamente os 

itens alimentares mais freqüentemente consumidos pela população adulta e 

que reside em São Paulo.113 Uma validação indireta deste questionário foi 

obtida pela comparação da lista de itens alimentares incluídos no QFA, em 



__________________MÉTODOS 

 

44 
 

2002, com os resultados obtidos pela Pesquisa de Orçamento Familiar - 

POF (1995/96), para a Grande São Paulo, realizada pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE).113 A comparação dessa lista com a POF 

1995/96 apontou que todos os alimentos mais adquiridos pelas famílias da 

RMSP já estavam incluídos no QFA, inclusive todas as frutas e hortaliças, 

com uma concordância de 100%. 

  

5.3.3 Co-variáveis e potenciais variáveis de confus ão: variáveis 

sócio-econômicas, de estilo de vida e comorbidades  

 

As informações deste item foram coletadas usando-se os questionários 

incluídos no protocolo do SPAH.124 Dessa forma, foram coletadas 

informações socioeconômicas e demográficas como idade dos participantes, 

a qual foi obtida por meio do questionamento a respeito da data de 

nascimento, e por informações contidas no documento de identidade do 

idoso. Além disso, foram coletadas as seguintes informações: escolaridade 

(alfabetização e anos de estudo); profissão e ocupação (trabalhador, 

aposentado, dona de casa); renda mensal pessoal (somatória de todos os 

valores mensais recebidos pelos participantes no mês anterior à entrevista); 

estado civil (presença ou não de um companheiro(a) independente de ser 

casado formalmente); se o idoso era o responsável pelo domicílio; se o idoso 

vivia sozinho; número de crianças no domicílio.  

Também foram coletadas informações sobre estilo de vida dos 

participantes, como: hábito de fumar (sim/não), ingestão atual de bebidas 
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alcoólicas (sim/não), atividade física (muito ativo, ativo, pouco ativo e 

sedentário), freqüência de consumo de carne e peixe (nunca, em alguns 

dias, na maior parte dos dias ou diariamente) e comorbidades tais como 

diabetes mellitus, hipertensão arterial, história de acidente vascular cerebral 

(AVC) e história de demência.  

Para a avaliação do estado nutricional dos idosos foram aferidas 

medidas de peso (Kg) e estatura (cm). O Índice de Massa Corpórea (IMC) foi 

estimado por meio da equação IMC=Peso/Estatura2 e os valores obtidos 

foram classificados segundo pontos de corte específicos para idosos 

propostos pela Organização Panamericana de Saúde, em 2002 (Quadro 

5).125 

 

Quadro 5 – Classificação do estado nutricional de i dosos segundo o 
Índice de Massa Corpórea - IMC. 

IMC (Kg/m 2) Classificação 

< 23,0 Baixo Peso 

23,0 – 27,9 Normal 

28,0 – 29,9 Sobrepeso 

≥ 30,0 Obesidade 

FONTE: OPAS (2002)125 

 

 Na inclusão do SPAH foram coletadas amostras de sangue pela 

equipe do estudo para posterior análise bioquímica no laboratório do 

HU/USP, de parâmetros bioquímicos dos participantes, como: glicemia de 

jejum (mg/dL), perfil lipídico - colesterol total (mg/dL), HDL-colesterol 

(mg/dL), LDL-colesterol (mg/dL), VLDL-colesterol (mg/dL) - e triglicerídeos 

séricos (mg/dL). Também foram avaliados os valores médios de pressão 
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arterial sistólica (mmHg) e diastólica (mmHg), obtidos a partir das medidas 

feitas em triplicata. 

 

5.4 Análise estatística 

 

As informações, tanto da inclusão, quanto do seguimento do estudo 

SPAH foram digitados com o programa EpiData 3.2.126 A dupla digitação foi 

realizada com o objetivo de evitar erros de digitação. Após a digitação foi 

verificada a consistência dos dados mediante a depuração da base de dados 

e validação da informação introduzida. As análises estatísticas foram 

realizadas com auxílio do programa Stata 8.127 

 

Análise descritiva  

 

Inicialmente, realizou-se uma análise descritiva, tanto das variáveis 

dependentes, quanto de todas as variáveis independentes do estudo: escore 

de funcionamento cognitivo como variável contínua e comprometimento ou 

declínio cognitivo como variável dicotômica (sim/não). Realizou-se também 

um análise descritiva de todas as variáveis independentes: consumo de 

frutas e hortaliças e consumo de antioxidantes (vitamina C, beta-caroteno, 

alfa-caroteno, licopeno, beta-criptoxantina e luteína/zeaxantina) e todas as 

demais co-variáveis incluídas nos objetivos como: gênero, idade, anos de 

escolaridade (categórica), renda mensal pessoal (categórica), Índice de 

Massa Corpórea (contínua), atividade física (categórica), glicemia (contínua), 
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colesterol sérico (contínua), HDL-colesterol sérico (contínua), LDL-colesterol 

sérico (contínua), triglicérides  séricos (contínua), pressão arterial sistólica 

(contínua), pressão arterial diastólica (contínua), tabagismo (categórica), 

consumo atual de álcool (categórica), freqüência de consumo de carnes e de 

peixes (categórica), diabetes mellitus (categórica), hipertensão arterial 

(categórica), história de Acidente Vascular Cerebral (AVC) (categórica) e 

história familiar de demência (categórica). As distribuições das variáveis 

numéricas foram apresentadas através de medidas de tendência central e 

de dispersão. As distribuições de variáveis categóricas foram apresentadas 

por meio do número de casos e percentuais. Foram realizados testes de 

comparação de médias ou categorias, tanto paramétricos quanto não 

paramétricos (análise de variância, t de Student, U de Mann Whitney ou 

Kruskal-Wallis). Para a comparação de proporções foram utilizados testes X2 

(qui-quadrado).  

 

Estatística analítica  

 

A análise do presente estudo foi realizada com as informações 

coletadas em dois momentos no tempo: i) na inclusão, mediante uma análise 

transversal;  ii) no seguimento, mediante uma análise longitudinal. Ambas as 

análises seguiram a seguinte estratégia: 
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Estratégia de Análise 

 

1) Primeiro, as associações entre o funcionamento cognitivo (contínua) 

e o comprometimento cognitivo (sim/não) e as principais variáveis de 

exposição, consumo de frutas e hortaliças e consumo de cada vitamina 

antioxidante, foram examinadas separadamente, em modelos diferentes, por 

meio de modelos de regressão linear e logística, respectivamente, ajustados 

somente por idade e sexo. 

2) O segundo passo consistiu em examinar o efeito conjunto das 

principais variáveis independentes. Para isso, foram construídos modelos de 

regressão linear, quando o desfecho era o funcionamento cognitivo, e 

modelos de regressão logística, quando o desfecho era a variável 

dicotômica: comprometimento cognitivo (sim/não). Foram utilizados os 

métodos de regressão “passo a passo atrás” (stepwise backward) e 

regressão passo a passo à frente, ou forward stepwise para eliminar as 

variáveis que não aportavam valor preditivo aos modelos. Dessa forma, 

foram selecionadas as variáveis que compuseram os modelos multivariados 

finais. 

A regressão para trás (backward) consistia em estimar um modelo 

multivariado que incluía todas as variáveis sob estudo. A significância de 

todas as variáveis era examinada usando o teste de Wald. Se uma ou mais 

variáveis tinham um valor de p maior do que 0,15 excluía-se do modelo a 

variável que tinha o maior valor de p (desde que p>0,15). Assim, o modelo 

era rodado novamente e a variável com maior valor de p era excluída do 
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modelo. Este processo de seleção continuava até que todas as variáveis 

selecionadas e incluídas no modelo tinham valores de p≤15. Em seguida, 

para comprovar que se chegava ao mesmo modelo, utilizou-se a regressão 

passo a passo à frente (forward), começando com a variável mais 

significativa (com menor valor de p) na análise bivariada e, 

consecutivamente, incluindo-se uma a uma a seguinte variável mais 

significativa, podendo-se reconsiderar que saísse alguma daquelas que 

previamente entraram no modelo, mas que perdeu a significância. Este 

processo interativo continuava até que todas as variáveis incluídas no 

modelo eram significativas ou com valores de p≤15.  

3) Em um terceiro passo, as variáveis de estilo de vida, tais como 

tabagismo, consumo atual de álcool, renda mensal, anos de escolaridade, 

IMC, e atividade física, entre outras, que poderiam confundir as estimativas 

obtidas no segundo passo, foram examinadas incluindo-as, 

seqüencialmente, nos modelos selecionados no passo 2, para poder 

determinar se mudavam as estimativas originais, ou seja, se mudavam os 

valores do coeficientes β nos modelos de regressão linear múltipla e os 

Odds Ratio (OR) nos modelos de regressão logística multivariada. Uma 

variável foi considerada um fator de confusão se esta alterasse os 

coeficientes em mais de 10%.11 

4) A qualidade dos modelos obtidos foi avaliada mediante o Teste da 

Máxima Verossimilhança, para testar assim, uma possível interação entre os 

fatores de confusão e entre os diferentes fatores de risco e os fatores de 

confusão. 
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5) Finalmente, o percentual do risco populacional atribuível foi 

calculado para a exposição que se mostrou mais fortemente associada ao 

funcionamento cognitivo. 

 

 Análise Transversal  

 

 Inicialmente, foi descrito o consumo de frutas e hortaliças dos 

participantes segundo as recomendações atuais da Organização Mundial de 

Saúde, que preconiza o consumo diário de 5 ou mais porções de frutas e 

hortaliças (ou seu equivalente de 400 gramas diárias ou mais), e 

identificaram-se os determinantes socioeconômicos associados a este 

consumo. Estes dados foram publicadas recentemente128 (ver capítulo de 

Resultados, páginas 60 a 67). 

Posteriormente, mediante modelos de regressão linear, foram 

avaliadas as associações entre o consumo de frutas e hortaliças e o 

funcionamento cognitivo na inclusão do estudo. O efeito do consumo de 

frutas e hortaliças como exposição principal sobre o funcionamento cognitivo 

foi avaliada de duas formas distintas: em quartis de consumo (gramas/dia) e 

em consumo adequado de frutas e hortaliças segundo a OMS (categórica: 

<400g/dia ou ≥400g/dia). A relação entre os antioxidantes que compunham 

estas frutas e hortaliças e o funcionamento cognitivo foi examinada tendo o 

consumo de antioxidantes como variável contínua e em quartis de consumo 

por meio de modelos de regressão linear. 
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Em seguida, foi analisada a relação entre consumo de frutas e 

hortaliças, assim como de antioxidantes, com declínio ou comprometimento 

cognitivo mediante modelos de regressão logística. Para isso, o 

funcionamento cognitivo foi categorizado como variável binária 

(comprometimento cognitivo não/sim). 

 

 Análise Longitudinal   

 

Antes de analisar as associações entre consumo de frutas e hortaliças 

e o consumo de antioxidantes e o funcionamento cognitivo após 2 anos de 

seguimento foi examinado se a dieta após dois anos tinha mudado em 

relação a dieta na inclusão. As possíveis mudanças na dieta foram avaliadas 

comparando-se o consumo de frutas e hortaliças e a ingestão de cada 

vitamina antioxidante coletados nos dois momentos no tempo, a partir do 

QFA aplicado na inclusão e pelo QFA aplicado no seguimento, utilizando-se 

o coeficiente de correlação de Spearman, o coeficiente de correlação 

intraclasse e por comparação de medianas usando o teste de Wilcoxon. Os 

coeficientes de Spearman encontrados foram moderados (ver capítulo de 

Resultados, páginas 88 a 90) indicando uma boa reprodutibilidade do QFA 

usado. Porém, o teste de Wilcoxon mostrou diferenças estatisticamente 

significativas entre as medianas de consumo estimadas pelo QFA da 

inclusão e o QFA do seguimento. Decidimos, portanto, utilizar a média do 

consumo de frutas e hortaliças e a média do consumo de antioxidantes entre 

os dois anos como as exposições principais nos diferentes modelos usados. 
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Foram construídos modelos de regressão linear e logística tendo como 

variável dependente o funcionamento ou comprometimento cognitivo após 

dois anos, segundo a mesma estratégia de análise anteriormente descrita. 
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6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A presente pesquisa faz parte do estudo SPAH, que vem sendo 

desenvolvido desde 2002. Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética 

para Análise de Projetos de Pesquisa - CAPPesq da Diretoria Clínica do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, sob o número 257/02 (Anexo D) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, sob o número 

362/03 (Anexo E).  

O presente estudo também recebeu aprovação da Comissão de Ética 

para Análise de Projetos de Pesquisa - CAPPesq da Diretoria Clínica do 

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

Paulo, sob o número 361/07 (Anexo F). 
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7 RESULTADOS 

 

O objetivo principal deste estudo foi analisar a relação entre o 

consumo de frutas e hortaliças e o funcionamento cognitivo dos participantes 

do SPAH, em dois momentos no tempo, mediante: 1) Uma análise 

transversal sobre as informações coletadas na inclusão de 1849 

participantes; 2) Uma análise longitudinal sobre as informações coletadas no 

seguimento de 1428 participantes. 

 

 7.1 População do SPAH 

 

Foi necessário contatar 21727 domicílios nos 66 setores censitários 

para que fossem identificados 2266 potenciais participantes para o SPAH. 

Destes, 2072 aceitaram participar do estudo (taxa de participação=91,4%). 

Dentre os 194 não-participantes, 180 (8%) recusaram a participação e 14 

(0,6%) morreram ou se mudaram para um endereço em outra área que não 

a do estudo no período entre a identificação e as entrevistas. Os 

participantes e não-participantes tinham distribuições similares de sexo e 

idade.  

Com relação aos informantes identificados para cada idoso, 47% 

eram filhos maiores de 14 anos de idade e 33,6% eram os companheiros 

dos participantes, sendo a maioria do sexo feminino (76,6%), com idade 

média de 50 anos.  
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7.1.1 Amostra do presente estudo 

 

Dentre os 2072 idosos ingressantes no SPAH entre 2003 e 2005, uma 

vez excluídos os participantes que não tinham informação sobre consumo 

alimentar (n=6), os casos prevalentes de demência (n=105), os indivíduos 

sem avaliação do funcionamento cognitivo na inclusão (n=10) e 102 

participantes que relataram consumo de frutas e hortaliças diário improvável, 

entre 850g/dia até 1325g/dia (≥3,5 desvios-padrão acima da média), a 

amostra para a análise transversal foi constituída por 1849 idosos.  

Já a amostra para a análise longitudinal (2005-2007) foi constituída 

por 1428 indivíduos, após serem excluídos 172 idosos que recusaram 

participar da avaliação do seguimento, 158 indivíduos que foram a óbito ao 

longo dos 24 meses e 91 indivíduos que relataram consumos improváveis de 

frutas e hortaliças na avaliação de seguimento (≥3,5 desvios-padrão acima 

da média). A Figura 2 mostra como foram constituídas as amostras 

analisadas no presente trabalho. 
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Figura 2. Diagrama dos participantes elegíveis e am ostra do estudo.  

2266 participantes potencialmente  
 elegíveis para o SPAH 

194 não aceitaram participar 2072 participantes do SPAH  
(91,4% taxa resposta) 

 

Amostra inicial da inclusão  
n=2066 

(99,7% dos participantes  
do início do SPAH)  

 

6 participantes sem registro do  
 consumo de frutas e hortaliças 

10 participantes sem avaliaç ão  
cognitiva na inclusão  

 
105 participantes com diagnóstico de 

demência na inclusão 
 

102 participantes com consumo de frutas e 
hortaliças ≥ 3,5 DP acima da média  

 

Amostra inclusão  
n=1849 

 (81% dos participantes  
do início do SPAH) 

172 Recusas 

158 Óbitos  

 

91 participantes com consumo de frutas e 
hortaliças ≥ 3,5 DP acima da média  

Amostra do seguimento  
n=1428 

(77,2% da amostra da inclusão) 
 

Inclusão  
2003-2005 

Análise do consumo de 
frutas e hortaliças segundo 
as recomendações da OMS 

(Artigo) 

Análise Transversal 

Análise Longitudinal 

17,8% de perdas 
no seguimento  Seguimento  

2005-2007 
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7.2 Análise Transversal 

 

7.2.1 Consumo de frutas e hortaliças da população d o SPAH e 

seus determinantes socioeconômicos e demográficos 

 

Para atender ao primeiro objetivo do presente estudo, foi realizada a 

análise do consumo de frutas e hortaliças dos participantes da inclusão do 

SPAH (n=2066), em porções diárias, e seus determinantes socioeconômicos 

e demográficos, verificando se os consumos apresentados por esta 

população se adequavam ou não às recomendações atuais da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), que preconiza a ingestão de 5 ou mais 

porções/dia destes alimentos combinados. Esta primeira parte da análise 

transversal está resumida a seguir e, na seqüência, é apresentado o artigo 

intitulado “Consumo de frutas e hortaliças por idosos de baixa renda na 

cidade de São Paulo”, o qual foi publicado em finais do ano de 2009. 

 

Resumo  

 

As porções de frutas e hortaliças consumidas pelos idosos foram 

derivadas da aplicação de um QFA construído para a população adulta da 

Região Metropolitana de São Paulo, com objetivo de ser empregado na 

investigação da relação entre dieta e Doenças Crônicas Não Transmissíveis 

(DCNT). As variáveis socioeconômicas, demográficas e de estilo de vida 
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foram obtidas por meio da aplicação de questionários padronizados, em 

entrevistas individualizadas realizadas nos domicílios dos idosos. 

A população deste primeiro artigo foi composta por 2066 

participantes, sendo a maior parte destes mulheres (60,5%), com 

predominância da faixa etária de 65 a 69 anos (42,9%), com 1 a 3 anos de 

estudo (52,3%) e renda mensal de nenhuma até 1 salário mínimo da época 

da inclusão do SPAH (R$240,00) (31,0%). Quatrocentos e cinqüenta e dois 

(55,4%) homens e 585 (47,2%) mulheres residiam em São Paulo há pelo 

menos 40 anos.  

A análise do consumo diário de porções de frutas e hortaliças 

combinadas mostrou que apenas 19,8% (I95%C 18,1-21,5) dos idosos 

relataram atingir as recomendações da OMS e 35% não consumiam 

diariamente frutas ou hortaliças. 

 As oito frutas e hortaliças mais consumidas pelos indivíduos que 

atingiram as recomendações da OMS foram: tomate, alface, cenoura, 

banana, laranja/mexerica, maçã/pêra, mamão e suco de laranja. Estes 

alimentos representaram 82% da ingestão de frutas e hortaliças dos 

participantes do SPAH, mostrando limitada variedade no consumo destes 

alimentos. 

Para 89 participantes que apresentavam incapacidade física ou 

mental grave (4,3%), os informantes responderam às entrevistas. Não foram 

observadas diferenças estatisticamente significativas entre os consumos 

reportados pelos informantes e os reportados pelos mesmos participantes.  
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A análise de regressão logística multivariada realizada mostrou que 

os idosos com quatro ou mais anos de estudo tinham 3 vezes mais chances 

de cumprir as recomendações da OMS (OR=2,99; I95%C 2,02-4,40). 

Adicionalmente, ainda que em menor medida, o consumo recomendado de 

frutas e hortaliças (5 ou mais porções/dia) se mostrou associado à maior 

renda per capita dos participantes (OR=1,38; I95%C 1,04-1,84).  

Assim, o consumo de frutas e hortaliças dos idosos na inclusão do 

SPAH mostrou-se claramente insuficiente em relação às recomendações 

atuais da OMS e esta inadequação associou-se com condições 

socioeconômicas desfavoráveis (baixa escolaridade e baixo poder 

aquisitivo), mesmo em um grupo populacional relativamente homogêneo em 

relação a essas variáveis.  

 

 

 Artigo completo 

Viebig, Renata Furlan; Pastor-Valero, Maria; Scazufca, Marcia and Menezes, 

Paulo Rossi. Consumo de frutas e hortaliças por idosos de baixa renda na 

cidade de São Paulo. Rev. Saúde Pública [online]. 2009, vol.43, n.5, pp. 806-

813. 
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7.2.2 Variável dependente: funcionamento cognitivo  

 

A Tabela 1 mostra as características dos participantes da inclusão do 

SPAH (n=1849),  segundo o comprometimento do funcionamento cognitivo. 

Nesse estudo, comprometimento cognitivo foi definido como qualquer escore 

a partir de -1,5 desvios-padrão da média do escore de funcionamento 

cognitivo da população (média=26,93; DP=3,98). Assim, a amostra inicial do 

estudo foi classificada em duas categorias: com comprometimento cognitivo 

= escores ≤20,93 pontos e sem comprometimento = escores acima de 20,93 

pontos).  

Um total de 8% (N=148) dos participantes apresentaram 

comprometimento do funcionamento cognitivo na inclusão do estudo 

(média=17,7; DP=3,2). Destes, a maioria eram mulheres (73%), 

significativamente mais velhas (77,5 anos; DP=8,2 contra 71,4 anos; 

DP=5,6), com nenhuma escolaridade (79,1%) e com renda per capita inferior 

a R$240,00 (58,8%). Além disso, os indivíduos com comprometimento 

cognitivo também apresentaram níveis de pressão arterial sistólica 

significativamente maiores (151,5mmHg; DP=29,2 contra 145,6mmHg; 

DP=25,6), menor IMC médio (24,3Kg/m2; DP=4,4 frente a 26,0Kg/m2; 

DP=4,7), eram mais sedentários (27%), tinham maior histórico de Acidente 

Vascular Cerebral (21,6% contra 7,2%) e apresentavam menor consumo 

médio de frutas e hortaliças (272,0g/dia; DP=207,1 contra 364,8g/dia; 

DP=221,0) (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Características dos idosos segundo o fun cionamento 
cognitivo (n=1849) - SPAH, 2003-2005 

 
 

Comprometimento 

 

Normal 
 

 
(≤20,93) 

(n=148) 

(>20,93) 

(n=1701) 
p1 

Escore cognitivo na inclusão, média (DP) 17,7 (3,2) 27,6 (2,8) <0,001 

Idade (anos), média (DP) 77,5 (8,2) 71,4 (5,6) <0,001 

Mulheres (%) 73,0 59,5 <0,001 

Informações fornecidas pelo informante (%) 14,9 0,4 <0,001   

Faixa Etária (anos) (%)                            65-69 21,7 47,0 <0,001 

                                                                 70-74 25,0 28,8  

                                                                 75-80 22,8 15,6  

                                                                 80 ou mais 30,4 8,6  

Escolaridade (anos de estudo) (%)         Nenhuma 79,1 34,5 <0,001 

                                                                1 a 3 21,3 55,8  

                                                           4 ou mais 0,7 9,7  

Faixa de Renda (reais) (%)            Nenhuma-240,00 58,8 27,9 <0,001 

                                                       241,00-360,00 18,9 19,4  

                                                       361,00-700,00 14,9 26,3  

                                                       701,00 ou mais 7,4 26,4  

Atividade Física (%)                              Muito ativo 13,5 29,0 <0,001 

                                                              Ativo 43,9 51,4  

                                                             Pouco ativo 15,5 10,2  

                                                             Sedentário 27,0 9,4  

Categoria de ÍMC (Kg/m2) (%) (Missing=78     < 23                              39,4 27,2 0,005 

                                                                       23-27,9 40,1 42,5  

                                                                       28-29,9 10,6 11,7  

                                                                          ≥ 30 9,9 18,6  

Tabagista atual (%)                                          Sim 12,2 13,8  0,253 

Consumo atual de álcool (%)                           Sim 34,4 30,8 0,406 

Consumo de frutas (g/dia), média (DP) 194,9 (170,3) 226,1 (184,8) <0,001 

Consumo de hortaliças (g/dia), média (DP) 77,1 (64,5) 98,8 (65,5) <0,001 

Consumo de frutas e hortaliças (g/dia), média (DP) 272,0 (207,1) 364,8 (221,0) <0,001 

Glicemia (mg/dl)    (Missing=106), média (DP) 109,9 (40,9) 111,4 (48,5) 0,695 

Colesterol (mg/dl)    (Missing=96), média (DP) 205,9 (48,2) 210,1 (43,7) 0,287 

HDL-colesterol(mg/dl)   (Missing=96), média (DP) 54,2 (13,9) 56,1 (14,6) 0,134 

LDL-colesterol (mg/dl)   (Missing=96), média (DP) 124,7 (36,9) 125,2 (34,9) 0,866 

Triglicerídeos (mg/dl)    (Missing=96), média (DP) 165,0 (135,0) 148,0 (93,2) 0,348 

PAS (mmHg)   (Missing=77), média (DP) 151,5 (29,2) 145,6 (25,6) 0,010 

PAD (mmHg)   (Missing=77), média (DP) 85,9 (15,2) 86,3 (13,3) 0,773 

IMC (Kg/m2)   (Missing=78), média (DP) 24,3 (4,4) 26,0 (4,7) <0,001 

Diabetes Mellitus (%) (Missing=90) 26,6 21,7 0,177 

Hipertensão Arterial (%) (Missing=35) 78,6 78,9 0,948 

História pessoal de AVC (%) (Missing=35) 21,6 7,2 <0,001 

História familiar de Demência (%) (Missing=35) 12,2 9,4 0,282 
1chi-quadrado para as variáveis categóricas ou U Mann Whitney para as contínuas. 
DP= desvio-padrão; IMC=Índice de Massa Corpórea; PAS= Pressão Arterial Sistólica; PAD= Pressão Arterial Diastólica. 
AVC= Acidente Vascular Cerebral. 
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Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas 

entre os participantes com e sem comprometimento cognitivo com relação 

ao consumo atual de álcool, tabagismo atual, níveis de pressão arterial 

diastólica e níveis séricos de glicose, colesterol total, HDL e LDL-colesterol, 

diabetes mellitus, hipertensão arterial e história familiar de demência (Tabela 

1). 

Nesta etapa do estudo, apenas 1,6% (n=29) das entrevistas 

realizadas foram respondidas pelos informantes, sendo que 75,9% (n=22) 

deles representavam os participantes com comprometimento cognitivo. 

 

7.2.3 Variável de exposição principal: consumo de f rutas e 

hortaliças  

 

A ingestão diária de frutas e de hortaliças da amostra (gramas/dia) foi 

obtida a partir da aplicação de um QFA (ver capítulo de Métodos, página 42) 

e, posteriormente, foi categorizada em quartis de consumo de frutas e 

hortaliças combinadas.  

Na Tabela 2 são mostradas as características dos participantes 

segundo os quartis de consumo de frutas e hortaliças. Embora seja possível 

notar que a distribuição de mulheres em relação aos homens era menor no 

quartil de consumo mais baixo em comparação aos demais quartis, a 

associação entre o sexo e o consumo de frutas e hortaliças foi apenas 

marginalmente significativa.  
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Tabela 2 – Características dos participantes (n=184 9) segundo quartis de 
consumo de frutas e hortaliças combinadas - SPAH, 2 003-2005 
 Quartis de consumo de frutas e hortaliças combinadas (g/dia) 

 
Quartil 1 

(0-176) 

Quartil 2 

(177-326) 

Quartil 3 

(327-507) 

Quartil 4 

(508-850) 
P1 

Número de idosos 463 462 462 462 - 

Escore cognitivo na inclusão, média (DP) 25,5 (4,2) 26,6 (4,2) 27,3 (3,4)  27,9 (3,5) <0,001 

Idade (anos), média (DP) 72,1 (6,2) 72,0 (6,3) 71,9 (5,8) 71,8 (6,0) 0,405  

Mulheres (%) 55,5 61,0 63,4 62,3 0,066 

Escolaridade (anos de estudo) (%)     Nenhuma          53,1 39,3 32,9 26,6 

                                                            1-3  42,8 53,3 57,4 58,9 

                                                            4 ou mais 4,1 7,4 9,7 14,5 

<0,001 

Faixa de Renda (reais) (%)     Nenhuma-240,00                                   40,4 29,9 27,5 26,6 

                                                241,00-360,00 23,1 20,1 19,9 14,3 

                                                361,00-700,00 20,9 28,4 25,5 26,8 

                                                701,00 ou mais 15,6 21,6 27,1 35,2 

<0,001 

Atividade Física (%)                   Muito ativo                                          25,2 26,2 28,6 31,2 0,034 

                                                   Ativo 48,2 51,7 50,7 52,6  

                                                   Pouco ativo 13,0 10,4 9,7 9,3  

                                                   Sedentário 13,6 11,7 11,0 6,9  

IMC (Kg/m2) (%) (Missing=78)           < 23                                                       33,6 27,9 26,3 24,9 0,111 

                                                           23-27,9 40,2 41,6 42,8 44,9  

                                                           28-29,9 12,1 12,1 12,3 10,1  

                                                            ≥ 30 14,1 18,4 18,7 20,1  

Tabagismo atual (%)                          Sim 34,4 25,3 22,9 17,4 <0,001 

Consumo atual de álcool (%)             Sim                              28,4 31,3 31,1 33,7  0,736 

Glicemia (mg/dl), média(DP) (Missing=106) 109,0 (42,3) 111,1 (43,5) 111,6 (40,4) 113,7 (43,3) 0,118 

Colesterol (mg/dl), média (DP) (Missing=96) 203,9 (41,9) 211,2 (45,4) 210,3 (45,6) 213,6 (42,8) 0,003 

HDLcolesterol(mg/dl), média(DP) (Missing=96) 54,6 (14,5) 55,9 (14,2) 55,8 (14,6) 57,6 (14,8) 0,005 

LDLcolesterol(mg/dl), média(DP) (Missing=96) 122,2 (33,4) 126,3 (36,2) 124,4 (35,1) 127,2 (35,1) 0,078 

Triglicérides (mg/dl), média (DP) (Missing=96) 145,6 (94,2) 149,1 (84,3) 154,3 (102,1) 144,9 (99,1) 0,973 

PAS (mmHg), média (DP) (Missing=77) 149,9 (28,5) 146,7 (25,2) 144,4 (24,9) 143,2 (24,8) <0,001 

PAD (mmHg), média (DP)(Missing=77) 88,2 (14,5) 86,1 (13,3) 85,3 (13,8) 85,4 (12,9) 0,002 

IMC (Kg/m2), média (DP) (Missing=78) 25,3 (4,8) 25,9 (4,6) 26,1 (4,8) 26,1 (4,7) 0,013 

Diabetes Mellitus (%) (Missing=90) 18,3 21,3 24,3 24,3 0,099 

Hipertensão Arterial (%) (Missing=35) 77,0 78,5 80,2 79,6 0,667 

História pessoal de AVC (%) (Missing=35) 8,6 8,7 8,4 6,9 0,734 

História familiar de Demência (%) (Missing=35)        6,6 10,6 10,9 10,3 0,089 

1chi-quadrado para as variáveis categóricas ou U Mann Whitney para as contínuas. 
DP= desvio-padrão; IMC=Índice de Massa Corpórea; PAS= Pressão Arterial Sistólica; PAD= Pressão Arterial Diastólica; AVC= Acidente 
Vascular Cerebral. 
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Observa-se que os indivíduos com consumo de frutas e hortaliças 

mais elevado (Quartil 4) tinham significativamente maior escolaridade, renda 

mensal, eram menos sedentários e fumavam menos em relação aos 

participantes do Quartil 1. Além disso, conforme aumentava o consumo de 

frutas e hortaliças, os participantes do estudo apresentavam 

significativamente maior funcionamento cognitivo, maiores níveis séricos de 

colesterol total e de HDL-colesterol e IMC mais elevado. Por outro lado, os 

valores médios de pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) 

diminuíam significativamente com o aumento do consumo de frutas e 

hortaliças (Tabela 2).  

A Tabela 2 mostra também que não foram encontradas associações 

estatisticamente significativas entre o consumo de frutas e hortaliças e idade 

dos participantes, consumo atual de álcool e níveis séricos de triglicérides, 

glicemia, IMC classificado segundo as categorias da OPAS, diabetes 

mellitus, hipertensão arterial, história pessoal de Acidente Vascular Cerebral 

e história familiar de demência.  

A Tabela 3 mostra a ingestão média das frutas e hortaliças mais 

consumidas pelos idosos do SPAH e a ingestão média de micronutrientes 

antioxidantes, segundo os quartis de consumo de frutas e hortaliças 

combinadas. Notou-se que conforme aumentavam os quartis de consumo de 

frutas e hortaliças, aumentava também a ingestão de micronutrientes 

antioxidantes, carne vermelha e peixes, além das principais frutas e 

hortaliças consumidas pelos participantes que atingiam as recomendações 

da OMS (banana, laranja, suco de laranja, alface, tomate e cenoura).  
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Tabela 3 – Ingestão diária de alimentos e micronutr ientes dos 
participantes (n=1849) segundo os quartis de consum o de frutas e 
hortaliças combinadas (média e desvio-padrão) - SPA H, 2003-2005 
     Quartis de consumo de frutas e hortaliças combinadas (g/dia) 

Variáveis Quartil 1 
(0-176) 

Quartil 2 
(177-326) 

Quartil 3 
(327-507) 

Quartil 4 
(508-850) 

P1 

Número de Idosos 
463 462 462 462 - 

Frutas (g) 
60,1 (39,8) 176,6 (53,6) 296,7 (76,4) 511,5 (119,6) <0,001 

Hortaliças (g) 
36,3 (28,4) 82,6 (43,8) 114,9 (60,0) 154,8 (68,7) <0,001 

Frutas e Hortaliças (g) 
96,5 (48,1) 255,9 (43,8) 411,6 (50,6) 666,3 (111,1) <0,001 

Bananas (g) 
13,5 (19,5) 25,5 (25,0) 33,7 (28,2) 41,7 (34,8) <0,001 

Laranjas (g) 
13,6 (21,2) 57,1 (54,0) 111,2 (72,4) 184,5 (132,4) <0,001 

Suco de Laranja (ml) 
5,2 (12,9) 16,1 (33,4) 28,9 (48,0) 57,9 (77,3) <0,001 

Alface (g) 
6,3 (8,7) 13,4 (12,9) 17,4 (12,2) 23,6 (18,0) <0,001 

Tomate (g) 
9,1 (11,7) 19,2 (16,2) 23,7 (18,6) 28,7 (18,2) <0,001 

Cenoura (g) 
6,4 (12,2) 15,7 (19,7) 22,0 (23,9) 32,0 (28,8) <0,001 

Vitamina C (mg) 
33,7 (23,7) 108,2 (43,1) 195,6 (52,9) 325,7 (95,1) <0,001 

Alfa-caroteno (mg) 
0,21 (0,29) 0,51 (0,52) 0,70 (0,63) 0,98 (0,72) <0,001 

Beta-caroteno (mg) 
0,72 (0,5) 1,75 (1,07) 2,63 (1,35) 3,84 (1,67) <0,001 

Beta-criptoxantina (mg) 
0,41 (0,41) 1,01 (0,73) 1,69 (1,26) 2,48 (1,63) <0,001 

Luteína/Zeaxantina (mg) 
0,63 (0,84) 0,22 (0,26) 0,40 (0,39) 0,65 (0,51) <0,001 

Licopeno (mg) 
0,55 (0,50) 1,41 (1,05) 2,26 (1,49) 3,54 (2,24) <0,001 

Carne vermelha (maioria 
dos dias da semana) (%) 29,6 32,5 36,6 39,6 <0,001 

Peixes (maioria dos dias da 
semana) (%) 0,7 4,6 3,5 9,7 <0,001 
1Teste de tendência linear. 

 

Os indivíduos que se encontravam a partir do segundo quartil de 

consumo de frutas e hortaliças atingiram, em média, as recomendações 

atuais para a ingestão diária de Vitamina C (90mg/dia para homens e 

75mg/dia para mulheres)90, mesmo que não tenham atingido as 

recomendações de OMS para consumo de frutas e hortaliças. Com respeito 
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aos carotenóides, a ingestão de beta-caroteno considerada “prudente” pelo 

Institute of Medicine91, de 3 a 6mg/dia, foi atingida, em média, apenas pelos 

idosos do quarto quartil de consumo de frutas e hortaliças. Estes idosos 

representavam 28,5% da amostra e eram na maior parte mulheres (30,5%; 

p=0,014), com 4 ou mais anos de estudo (44,2%; p<0,001), com renda 

mensal a partir de R$700,00 (37,0%; p<0,001) e se consideravam muito 

fisicamente ativos (33,1%; p=0,001). 

 

7.2.4 Análise multivariada: consumo de frutas e hor taliças e 

funcionamento cognitivo 

 

A Tabela 4 mostra os coeficientes de regressão linear entre 

funcionamento cognitivo dos participantes na inclusão do SPAH (como 

variável contínua) e consumo de frutas e hortaliças em quartis, além do 

consumo adequado diário destes alimentos preconizado pela OMS 

(≥400g/dia).  

O Modelo 1, ajustado por idade e sexo, mostra que o maior consumo 

de frutas e hortaliças se associava a escores de funcionamento cognitivo 

mais altos, com maior efeito protetor a partir da ingestão de 508g/dia destes 

alimentos (β=2,36; I95%C 1,89-2,83). 
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Tabela 4 – Regressão linear múltipla entre o escore  de funcionamento 
cognitivo e o consumo de frutas e hortaliças combin adas - SPAH, 
2003-2005 

 
 

Total 

Escore Cognitivo 

Média (DP) 

 

β (I95%C) 

Modelo 1 

Frutas e Hortaliças (g/dia)             

0-176 463 25,4 (4,2) - 

177-326 462 26,6 (4,2) 1,1201 (0,6512-1,5828) 

327-507 462 27,3 (3,4) 1,7959 (1,3139-2,2460) 

508-850 462 27,9 (3,5) 2,3648 (1,8986-2,8310) 

p* <0,001   

Consumo adequado de Frutas e Hortaliças (OMS) 

<400g/dia 1137 26,3 (4,1) - 

≥400g/dia 712 27,7 (3,4) 1,4400 (0,5490-0,8910) 

p* <0,001   

Modelo 2 

Quartis de Frutas e Hortaliças (g/dia)             

0-176 430 25,6 (4,2) - 

177-326 431 26,7 (4,1)  0,4050 (-0,0180-0,8252) 

327-507 445 27,3 (3,4) 0,6423  (0,2157-1,0690) 

508-850 430 27,9 (3,4)  0,8738  (0,4276-1,3199) 

p* <0,001   

Consumo adequado de Frutas e Hortaliças (OMS) 

<400g/dia 1067 26,3 (4,1) - 

≥400g/dia 669 27,7 (3,4) 0,4988 (0,1848-0,8129) 

p* <0,001   

Modelo 1 – ajustado para idade e sexo. 
Modelo 2 – modelo final ajustado para idade, sexo, faixa de escolaridade (3 categorias), faixa de 
renda (4 categorias), atividade física (4 categorias), freqüência de consumo de peixes (3 categorias), 
HDL-colesterol sérico, pressão arterial sistólica e Índice de Massa Corpórea. 
*teste de tendência linear. 
**113 missings para HDL-colesterol, pressão arterial sistólica e Índice de Massa Corporal. 

 

No Modelo 2, uma vez ajustado por todas as variáveis de confusão 

identificadas e demais co-variáveis (sexo, idade,escolaridade, renda, 

atividade física, HDL-colesterol, pressão arterial sistólica, IMC e freqüência 

de consumo de peixes), é possível observar que a média do escore cognitivo 

aumentava conforme aumentavam os quartis de consumo de frutas e 
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hortaliças, conseguindo-se um escore máximo de 27,7 pontos (DP=3,4) a 

partir de um consumo de 508g/dia de frutas e hortaliças combinadas (Quartil 

4) (p<0,001). Os participantes cujo consumo diário de frutas e hortaliças 

encontrava-se no Quartil 4 (508-850g/dia) melhoraram significativamente 

seu escore cognitivo em 0,87 pontos em relação aos indivíduos do Quartil 1. 

Quando o consumo de frutas e hortaliças foi categorizado segundo a 

OMS (≥400g/dia), aqueles participantes que atendiam as recomendações 

tinham um aumento médio de 0,5 pontos no escore cognitivo em relação aos 

idosos que não atendiam o consumo preconizado (<400g/dia). 

Além da análise de regressão linear múltipla, realizou-se a análise de 

regressão logística multivariada, tendo como desfecho a presença de 

comprometimento do funcionamento cognitivo (Tabela 5). No Modelo 1, 

ajustado por idade e sexo, observa-se uma tendência significativa do 

aumento da proteção contra comprometimento cognitivo conforme 

aumentavam os quartis de consumo de frutas e hortaliças (p<0,001), sendo 

que no Quartil 4 (508-850g/dia), os participantes tinham um risco 70% menor 

de apresentar declínio cognitivo em relação aos idosos do Quartil 1 

(OR=0,31; I95%C 0,18-0,53). No Modelo 2, ajustado por sexo, idade, 

escolaridade, renda, atividade física, HDL-colesterol, pressão arterial 

sistólica, IMC e freqüência de consumo de peixes, o risco de apresentar 

comprometimento cognitivo diminuiu 30% a partir do terceiro quartil de 

consumo de frutas e hortaliças (327-507g/dia), mas estas associações só 

foram marginalmente significativas (OR=0,69; I95C¨0,41-1,18). Entretanto, 

quando o consumo foi re-categorizado conforme as recomendações da OMS 
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(<400g/dia e ≥400mg/dia) observou-se que aqueles indivíduos que 

consumiam diariamente 400g ou mais de frutas e hortaliças combinadas 

tinham significativamente 42% (OR=0,58; I95%C 0,36-0,91) menos risco de 

apresentar comprometimento cognitivo.   

 

Tabela 5 - Regressão logística multivariada entre c omprometimento 
cognitivo e consumo de frutas e hortaliças combinad as - SPAH, 2003-
2005 

 
Total 

1849 

Comprometimento 

Cognitivo 

N         (%) 

OR (I95%C) 

Modelo 1 

Quartis de Frutas e Hortaliças (g/dia)             

0-176 463   60        (13,0) 1,00 

177-326 462 38         (8,2) 0,58 (0,37-0,90) 
327-507 462 28         (6,1) 0,42 (0,26-0,68) 

508-850 462 22         (4,8) 0,31 (0,18-0,53) 
p* <0,001   

Consumo adequado de Frutas e Hortaliças (OMS) 

<400g/dia 1137 118        (10,4) 1,00 

≥400g/dia 712 30        (4,2) 0,37 (0,24-0,56) 

p* <0,001   

Modelo 2 

Quartis de Frutas e Hortaliças (g/dia)             

0-176 430   54        (12,6) 1,00 

177-326 431 35        (8,1) 0,75 (0,47-1,25)  

327-507 445 28        (6,3) 0,69 (0,41-1,18) 
508-850 430 21        (4,9) 0,65 (0,36-1,17) 

p* <0,001   

Consumo adequado de Frutas e Hortaliças (OMS) 

<400g/dia 1067 109        (10,2) 1,00 

≥400g/dia 669 29        (4,3) 0,58 (0,36-0,91) 

p* <0,001   

Modelo 1 – ajustado para idade e sexo. 
Modelo 2 – modelo final ajustado para idade, sexo, faixa de escolaridade (3 categorias), faixa de renda (4 
categorias), atividade física (4 categorias), freqüência de consumo de peixes (3 categorias), HDL-colesterol sérico, 
pressão arterial sistólica e Índice de Massa Corpórea. 
*teste de tendência linear. 
**113 missings para HDL-colesterol, pressão arterial sistólica e Índice de Massa Corporal. 
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 7.2.5 Análise multivariada: associação entre consum o de 

micronutrientes antioxidantes e funcionamento cogni tivo 

 

A Tabela 6 mostra os coeficientes de regressão linear múltipla entre o 

consumo de micronutrientes antioxidantes e o funcionamento cognitivo dos 

idosos. No Modelo 1, ajustado  por idade e sexo, se observou uma 

associação positiva significativa entre o consumo de vitamina C e de beta-

caroteno e funcionamento cognitivo e uma associação inversamente 

significativa entre o consumo de alfa-caroteno e o escore cognitivo. No 

Modelo 2, uma vez ajustado por sexo, idade, escolaridade, renda mensal, 

atividade física, HDL-colesterol, pressão arterial sistólica, IMC e ingestão de 

todos os antioxidantes, se observou uma associação marginalmente 

significativa (p=0,067) entre beta-caroteno e o escore cognitivo (β=0,0004; 

I95%C -0,00001-0,0008).  

As variáveis que iriam permanecer no Modelo final 3 foram 

selecionadas sistematicamente usando as estratégias de regressão “passo a 

passo atrás” stepwise backward) e passo a passo à frente, ou forward 

stepwise (ver capítulo Métodos, páginas 48 a 50). Ambas as estratégias, 

backward e forward chegaram ao mesmo resultado, um modelo final, onde 

permaneceram somente dois micronutrientes, alfa-caroteno e beta-caroteno, 

mas mostrando direções opostas na associação com o escore de 

funcionamento cognitivo, sendo negativa para alfa-caroteno (β=-0,0008; 

I95%C -0,0012 - -0,0003) e positiva para beta-caroteno (β=-0,0004; I95%C 

0,0002 - 0,0006). 
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A possível colinearidade entre ambos os micronutrientes foi 

examinada mediante o coeficiente de correlação parcial de Spearman, 

ajustado por idade, sexo, renda mensal e anos de estudo, r=0,86 (p<0,001). 

De fato observou-se que quando o beta-caroteno era retirado do modelo, o 

coeficiente de regressão do alfa-caroteno mudava de direção passando de 

negativo (β=-0,0008; I95%C -0,0012 - -0,0003) a positivo (β=0,0003; I95%C 

0,0000-0,0005), sendo ambos significativos. Porém, quando o alfa-caroteno 

era retirado do modelo as estimativas para o beta-caroteno não se 

modificavam. Devido à elevada colinearidade entre os antioxidantes, foi 

retirada a variável que apresentou um menor coeficiente β e menor valor de 

p, estimada pelo Teste de Verossimilhança. Assim, foi excluído o consumo 

de alfa-caroteno chegando ao modelo final, Modelo 3, onde se observou que 

por cada 1mg/dia de beta-caroteno consumidos havia um aumento 

significativo de 0,2 pontos no escore e que consumos de 3,0 a 6,0mg/dia de 

beta-caroteno, quantidades diárias consideradas “prudentes” pelo IOM91, 

melhorariam o escore de funcionamento cognitivo de 0,6 a 1,2 pontos.  

No Modelo 4, o qual mostra o consumo de beta-caroteno em quartis, 

consumos de 1888,8 a 3215,5µg/dia (Quartil 3) se associavam a uma 

melhora, em média, de meio ponto no escore de funcionamento cognitivo em 

comparação aos consumos apresentados no primeiro quartil. Os indivíduos 

com consumos a partir de 3215,6µg diários (ou ≥3,2mg/dia - Quartil 4), 

aumentavam seu escore de funcionamento cognitivo, em média, em quase 1 

ponto quando comparados com os participantes do Quartil 1 (0-895,4g/dia) 

(Tabela 6). 
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Tabela 6 – Regressão linear múltipla entre o escore  de 
funcionamento cognitivo e o consumo de vitaminas an tioxidantes 
no estudo SPAH 2003-2005  
  

 
Total 

 

Escore 

Cognitivo 

Média         DP 

 
 
β 

 
 

I95%C 
 

 
 

p1 
 

Modelo 1  1849 26,9     3,98    

Vitamina C (mg/d)    0,0023   0,0005  -  0,0041 0,011 

Alfa-caroteno (µg/d)    -0,0013 -0,0021  -  -0,0004 0,002 

Beta-caroteno (µg/d)    0,0008     0,0004  -  0,0013 0,001 

Licopeno (µg/d)    0,0001   -0,0000  -  0,0003 0,060 

Beta-criptoxantina (µg/d)    -0,0007 -0,0014  - 0,0000 0,060 

Luteína/Zeaxantina (µg/d)    -0,0001    -0,0004  -  0,0002 0,333 

       

Modelo 2*  1736 26,9     3,89    

Vitamina C (mg/d)    0,0001  -0,0016  -  0,0017 0,934 

Alfa-caroteno (µg/d)    -0,0007    -0,0014  -  0,0001 0,084 

Beta-caroteno (µg/d)    0,0004    -0,0000  -  0,0008 0,067 

Licopeno (µg/d)    0,0001    -0,0001  -  0,0003 0,081 

Beta-criptoxantina (µg/d)    -0,0005   -0,0011  -  0,0002 0,151 

Luteína/Zeaxantina (µg/d)    0,0001   -0,0002  -  0,0004 0,716 

       

Modelo 3*       

Beta-caroteno (µg/d) 1736 26,9  3,89 0,0002   0,0002  -  0,0008 0,003 

p2 
 

<0,001      

Modelo 4*       

Quartis de consumo de Beta-caroteno (µg/d) 

0-895,4 420 25,7  4,09 - - - 

895,3-1888,7 438 26,6  4,00 0,3542 -0,0679  -  0,7763 0,100 

1888,8-3215,5 437 27,3  3,75 0,5101   0,0815  -  0,9388 0,020 

3215,6-7194,3 441 27,8  3,37 0,9557   0,5209  -  1,1191 <0,001 

p3 
 

<0,001      

Modelo 1 – ajustado para idade e sexo. 
Modelo 2 – modelo saturado ajustado para idade, sexo, faixa de escolaridade (3 categorias), faixa de renda 
(4 categorias), atividade física (4 categorias), HDL-colesterol, pressão arterial sistólica, Índice de Massa 
Corporal e ingestão de todos os antioxidantes. 
Modelo 3 – modelo final ajustado para idade, sexo, faixa de escolaridade (3 categorias), faixa de renda (4 
categorias), atividade física (4 categorias), HDL-colesterol, pressão arterial sistólica, Índice de Massa 
Corporal.  
Modelo 4 -modelo final com quartis de consumo de Beta-caroteno. 
1 Valor de p obtido pelo Teste de Wald. 
2 Valor de P obtido por análise da razão de verossimilhança. 
3 Valor de P obtido pelo teste de tendência linear. 
*113 missings para HDL-colesterol, pressão arterial sistólica e Índice de Massa Corporal. 
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A Tabela 7 mostra os resultados da análise de regressão logística 

multivariada tendo o comprometimento cognitivo como variável resultado e o 

consumo de antioxidantes como variáveis de exposição independentes. Não 

foram encontradas associações entre o consumo de micronutrientes e o 

risco de comprometimento cognitivo em nenhum dos modelos de regressão 

analisados. 

 

Tabela 7 – Regressão logística multivariada entre c omprometimento 
cognitivo e consumo de vitaminas antioxidantes - SP AH 2003-2005 
  

 
Total 

 

Comprometimento 

Cognitivo 

 N           (%) 

 
 

OR 

 
 

I95%C 
 

 
 

p1 

Modelo 1  1849 148         (8)    
Vitamina C (mg)   0,99 0,99 - 1,00 0,036 
Alfa-caroteno (µg)   1,00 0,99 - 1,00 0,175 
Beta-caroteno (µg)   0,99 0,99 - 1,00 0,215 
Licopeno (µg)   0,99 0,99 - 1,00 0,533  
Beta-criptoxantina (µg)   1,00 0,99 - 1,00 0,413 
Luteína/Zeaxantina (µg)   1,00 0,99 - 1,00 0,649 
      
Modelo 2*  1736 138        (8)    
Vitamina C (mg)   0,99 0,99 - 1,00 0,392 

Alfa-caroteno (µg)   1,00 0,99 - 1,00 0,541 

Beta-caroteno (µg)   0,99 0,99 - 1,00 0,657 

Licopeno (µg)   0,99 0,99 - 1,00 0,584 
Beta-criptoxantina (µg)   1,00 0,99 - 1,00 0,730 

Luteína/Zeaxantina (µg)   1,00 0,99 - 1,00 0,857 
Modelo 1 – ajustado para idade e sexo. 
Modelo 2 – modelo saturado ajustado para idade, sexo, faixa de escolaridade (3 categorias), faixa 
de renda (4 categorias), atividade física (4 categorias), HDL-colesterol, pressão arterial sistólica, 
Índice de Massa Corporal e ingestão de todos os antioxidantes. 
1 Valor de p obtido pelo Teste de Wald. 
*113 missings para HDL-colesterol, pressão arterial sistólica e Índice de Massa Corporal. 
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7.2.6 Risco Atribuível 

 

Assumindo-se que há uma relação causal entre baixos consumos de 

frutas e hortaliças (<400g/dia) e comprometimento cognitivo, estimamos que 

o percentual do risco atribuível nos casos é de 60%, indicando que 

aproximadamente 2 em cada 3 casos de comprometimento cognitivo na 

inclusão podem ser atribuídos a uma insuficiente ingestão diária de frutas e 

hortaliças.   

Para a mesma exposição e assumindo-se as mesmas condições, o 

percentual do risco atribuível populacional foi de 3,6%, o qual foi calculado 

multiplicando-se o risco atribuível nos casos (60%) pela proporção de 

indivíduos expostos na população, estimada a partir de nossa amostra. 

Assim, a freqüência de comprometimento cognitivo em idosos de baixa 

renda de São Paulo, atribuível à baixa exposição às recomendações da 

OMS, é de 3,6%, o que seria o mesmo que afirmar que 3,6% dos casos na 

população de referência seriam evitados se a exposição a consumos 

menores do que 400g/dia de frutas e hortaliças fosse eliminada. 
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7.3 Estudo Longitudinal 

 

 7.3.1 Características da população do estudo: perda s no 

seguimento 

 

Inicialmente, na Tabela 8 são apresentadas as principais 

características apresentadas na inclusão dos indivíduos que participaram do 

estudo de seguimento (n=1428) comparados às características dos óbitos 

(n=158) e recusas (n=172) ocorridos entre 2003-2007, os quais compuseram 

a população perdida no seguimento. Os participantes do presente estudo, 

em comparação às perdas do seguimento, eram significativamente mais 

jovens (71,7 anos; DP=5,8 contra 73,2; DP=7,2), tinham maior escore de 

funcionamento cognitivo (27,2 pontos; DP=3,7 frente a 25,5; DP=4,5), eram 

predominantemente mulheres (61,8%), com renda mensal mais altas 

(51,6%), menos sedentários (9,2%), com maior prevalência de sobrepeso e 

obesidade (30,3%) e tinham um maior consumo diário de frutas e hortaliças 

combinadas (362,4g/dia; DP=222,1 frente a 334,3; DP=216,7). Os 

participantes fumavam menos (13,1% frente a 16,2%), apresentavam menos 

antecedentes de AVC (7,3% contra 12,1%) e houve menor necessidade da 

ajuda dos informantes para estes indivíduos (1,1% contra 3,0%). Entretanto, 

participantes e não-participantes não apresentaram diferenças significativas 

em relação ao número de anos de estudo, estado civil, consumo atual de 

álcool, hipertensão arterial e consumo diário de frutas. 
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Tabela 8 – Características na inclusão dos idosos q ue participaram do 
seguimento do SPAH em comparação às recusas e óbito s ocorridos 
entre 2003-2007 

 
 

Amostra 
(n=1428) 

 
Recusas/óbitos 

(n=330) 
p1 

Escore cognitivo na inclusão, média (DP) 27,2 (3,7) 25,5 (4,5) <0,001 

Idade (anos), média (DP) 71,7 (5,8) 73,2 (7,2) <0,001 

Mulheres (%) 61,8 54,9   0,019 

Informações fornecidas pelo informante (%) 1,1 3,0   0,022 

Escolaridade (anos de estudo) (%) 

                                                      Nenhuma 37,4 41,8   0,136 

                                                      1-3 53,8 51,5  

                                                      4 ou mais 8,8 6,7  

Faixa de Renda (reais) (%) 

                                                      Nenhuma-
240,00 

29,1 35,5    0,019 

                                                      241,00-360,00 19,3 22,1  

                                                      361,00-700,00 26,4 21,5  

                                                      701,00 ou mais 25,2 20,9  

Atividade Física (%) 

                                                      Muito ativo 29,3 18,2 <0,001 

                                                      Ativo 51,6 47,9  

                                                      Pouco ativo 9,9 14,6  

                                                      Sedentário 9,2 19,4  

Categoria de ÍMC (Kg/m2) 

                                                     < 23 25,6 41,0 <0,001 

                                                      23-27,9 44,1 34,0  

                                                      28-29,9 11,8 10,0  

                                                      ≥ 30 18,5 15,0  

Tabagista atual (%) 13,1 16,4 0,050 

Consumo de álcool (%) 31,7 27,8 0,355 

Diabetes Mellitus (%) 21,7 26,6 0,062 

Hipertensão Arterial (%) 78,7 82,2 0,112 

História pessoal de AVC (%) 7,3 12,1 0,004 

História de familiar de Demência (%) 9,7 9,1 0,712 

Consumo de frutas (g/dia)2 263,2 (185,3) 247,3 (181,4) 0,156 

Consumo de hortaliças (g/dia)2 99,2 (68,7) 87,1 (66,2) 0,003 

Consumo de frutas+hortaliças(g/dia)2 362,4 (222,1) 334,3 (216,7) 0,037 
1chi-quadrado para as variáveis categóricas ou U Mann Whitney para as contínuas. 
 2Mediana; DIQ - desvio interquartílico. 
IMC=Índice de Massa Corpórea; AVC= Acidente Vascular Cerebral. 
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7.3.2 Características da população do estudo de coo rte 

 

O escore médio de funcionamento cognitivo dos participantes avaliados 

após 2 anos foi de 26,80 pontos (DP=4,48; mínimo=0,0 e máximo=33,2), o 

que significou uma redução média de 0,34 pontos (DP=2,96; p<0,0001) em 

relação ao escore mensurado na inclusão do estudo (média=27,16; 

DP=3,71; mínimo=3,4 e máximo=32,3). 

Quando o escore de funcionamento cognitivo no seguimento foi 

categorizado em declínio cognitivo (sim/não), se observou que 6,8% (n=97) 

dos participantes apresentaram declínio cognitivo (Tabela 9), em 

comparação aos 8,0% (n=148) observados na inclusão do estudo (Tabela 

1). Esta diferença pode ser explicada porque aqueles idosos que morreram 

(17,1%; p<0,0001) ou recusaram participar da avaliação de seguimento 

(13,2%; p=0,316) tinham uma alta prevalência de comprometimento 

cognitivo. 

Na Tabela 9 são apresentadas as características dos participantes do 

seguimento do SPAH segundo a presença de comprometimento cognitivo 

(sim/não).  
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Tabela 9 – Características dos idosos segundo o fun cionamento 
cognitivo no seguimento (n=1428) - SPAH, 2005-2007 
 

 
Comprometimento 

 
Normal  

 (≤20,08) 
(n=97) 

(>20,08) 
(n=1331) 

p1 

Escore cognitivo no seguimento, média (DP) 15,1 (6,1) 27,7 (2,9) <0,001 

Idade (anos), média (DP) 77,4 (7,4) 71,2 (5,3) <0,001 

Mulheres (%) 62,5 57,7   0,397 

Informações fornecidas pelo informante (%) 13,0 0,3 <0,001   
Faixa Etária (anos) (%)                         65-69                                 16,5 47,5 <0,001 

                                                              70-74 22,7 29,0  

                                                              75-80 25,8 15,3  

                                                              80 ou mais 35,1 8,2  

Escolaridade (anos de estudo) (%)      Nenhuma 73,2 34,7 <0,001 

                                                              1 a 3 23,7 56,1  

                                                        4 ou mais 4,0 9,2  

Faixa de Renda (reais) (%)            Nenhuma-240,00 56,7 27,1 <0,001 

                                                       241,00-360,00 22,7 19,0  

                                                       361,00-700,00 12,4 27,4  

                                                       701,00 ou mais 8,3 26,5  

Atividade Física (%)                               Muito ativo 13,4 30,5 <0,001 

                                                               Ativo 42,3 52,3  

                                                               Pouco ativo 21,7 9,0  

                                                               Sedentário 22,7 8,2  

Categoria de ÍMC (Kg/m2) (%) (Missing=78)    <23                                                    46,7 24,1 <0,001 

                                                                      23-27,9 43,5 44,1  

                                                                      28-29,9 4,4 12,3  

                                                                         ≥ 30 5,4 19,5  

Tabagista atual (%)                                         Sim 12,9 15,5 0,200 

Consumo atual de álcool (%)                          Sim 38,3 30,3 0,129 

Consumo de frutas (g/dia), média (DP) 204,7 (154,8) 227,8 (154,8) <0,001 

Consumo de hortaliças (g/dia), média (DP) 75,7 (57,4) 92,6 (62,1) <0,001 

Consumo de frutas e hortaliças (g/dia), média (DP) 300,1 (225,0) 354,2 (214,5) <0,001 

Glicemia (mg/dl)    (Missing=62), média (DP) 101,6 (25,0) 111,6 (41,6) 0,292 

Colesterol (mg/dl)    (Missing=76), média (DP) 200,7 (46,6) 211,9 (43,7) 0,983 

HDL-colesterol(mg/dl)   (Missing=76), média (DP) 55,7 (15,1) 56,2 (14,6) 0,302 

LDL-colesterol (mg/dl)   (Missing=76), média (DP) 119,1 (37,3) 126,4 (34,6) 0,945 

Triglicerídeos (mg/dl)    (Missing=76), média (DP) 120,3 (60,9) 149,6 (91,0) 0,711 

PAS (mmHg)   (Missing=77), média (DP) 150,5 (29,9) 145,4 (25,5) 0,002 

PAD (mmHg)   (Missing=77), média (DP) 86,1 (14,4) 86,2 (13,3) 0,545 

IMC (Kg/m2)   (Missing=78), média (DP) 23,5 (3,7) 26,2 (4,6) <0,001 

Diabetes Mellitus (%) (Missing=54) 25,0 21,1 0,373 

Hipertensão Arterial (%) (Missing=18) 79,0 78,6 0,942 

História pessoal de AVC (%) (Missing=10) 18,6 6,7 <0,001 

História familiar de Demência (%) (Missing=12) 8,7 10,0 0,692 
1chi-quadrado para as variáveis categóricas ou U Mann Whitney para as contínuas. 
DP= desvio-padrão; IMC=Índice de Massa Corpórea; PAS= Pressão Arterial Sistólica; PAD= Pressão Arterial Diastólica; 
AVC= Acidente Vascular Cerebral. 
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É possível observar, assim como na inclusão, que os indivíduos com 

comprometimento cognitivo eram significativamente mais velhos (77,4 anos; 

DP=7,4 frente a 71,2 anos; DP=5,3), com nenhuma escolaridade (73,2%), 

com renda mensal de até 1 salário-mínimo (56,7%), tiveram maior 

participação dos informantes nas entrevistas (13,0%), eram mais sedentários 

(22,7%), com maior prevalência de baixo peso (46,7%), apresentavam 

maiores níveis de pressão arterial sistólica (150,5mmHg DP=29,9 contra 

145,4mmHg; DP=25,5) e consumo mais baixo de frutas e hortaliças 

(300,1g/dia; DP=225,0 frente a 354,2g/dia; DP=214,5) que os indivíduos sem 

comprometimento cognitivo (Tabela 9).  

Não foram observadas diferenças significativas entre participantes com 

e sem comprometimento cognitivo em relação ao sexo, tabagismo atual, 

consumo de álcool atual, pressão arterial diastólica e níveis séricos de 

glicose, colesterol total HDL e LDL-colesterol e triglicérides (Tabela 9). 

 

7.3.3. Consumo de frutas e hortaliças 

 

A Tabela 10 mostra o consumo médio de frutas, hortaliças, frutas e 

hortaliças combinadas e de micronutrientes na inclusão e no seguimento do 

SPAH, além da média do consumo entre ambos e as diferenças 

apresentadas entre ambos os consumos examinadas utilizando-se o teste 

de Wilcoxon. 

O consumo médio de frutas e hortaliças e de todos os seus 

antioxidantes foi significativamente menor no seguimento em relação à 
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inclusão do SPAH, com diferenças que variaram de -0,6% para licopeno 

(média=1897,7µg/dia na inclusão; média=1885,4µg/dia no seguimento) até, 

no máximo, -10,7% para frutas (média=253,5g/dia na inclusão; 

média=226,3g/dia no seguimento) e para vitamina C (média=161,2mg/dia na 

inclusão; média=143,9mg/dia no seguimento) (Tabela 10). O teste de 

Wilcoxon mostrou diferenças estatisticamente significativas entre os 

consumos na inclusão e no seguimento para frutas e hortaliças e todos os 

antioxidantes, com exceção dos valores estimados para o consumo de 

licopeno (p=0,957) e beta-criptoxantina (p=0,320). 

 

Tabela 10 – Consumo de frutas e hortaliças e de mic ronutrientes dos 
participantes do SPAH estimado na inclusão e após 2 4 meses de 
seguimento 

 

 
Inclusão 

  
  Média           DP 

 
Seguimento 

 
 Média      DP 

 
24 meses* 

  
 Média            DP 

Z1 P2 

Frutas  
(g/dia)  

253,5  179,7 226,3  154,5 239,9  142,7 4,78 <0,001 

Hortaliças  
(g/dia) 

97,0  67,1 91,5  61,9 94,2 54,3 2,77 0,006 

Frutas e hortaliças 
(g/dia) 350,5  215,5 317,7  187,5 334,1  174,6 5,28 <0,001 

Vitamina C  
(mg/dia) 

161,2  120,6 143,9 103,6 152,6 95,2 2,33 0,020 

Alfa-caroteno 
(µg/dia) 

599,5 630,2 562,1 641,4 580,8 515,7 -2,18 0,029 

Beta-caroteno 
(µg/dia) 

2222,4 1650,6 2079,7 1544,2 2150,9 1343,3 2,88 0,004 

Licopeno  
(µg/dia) 1897,7 1781,8 1885,4 1762,9 1891,5 1476,0 0,05 0,957 

Beta-criptoxantina 
(µg/dia) 

323,6 402,8 313,8 398,1 318,7 336,3 0,99 0,320 

Luteína/Zeaxantina 
(µg/dia) 

1389,2 1325,2 1268,4 1104,0 1328,8 1002,2 2,59 0,001 

* Média dos valores médios da inclusão e no seguimento do SPAH. 
1 Z obtido pelo Teste de Wilcoxon entre as duas medianas (inclusão e seguimento). 
2 Valor de p obtido no Teste de Wilcoxon. 
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 Na Tabela 11 são apresentados os coeficientes de correlação de 

Spearman e intraclasse entre o consumo de frutas e hortaliças e de 

micronutrientes dos participantes, mensurados na inclusão e no seguimento 

do SPAH.  

Os coeficientes de correlação de Spearman brutos, para o total de 

participantes, sem considerar se apresentavam comprometimento cognitivo 

ou não, apontaram para correlações moderadas e significativas maiores ou 

iguais a 0,42 (p<0,001), sendo as mais elevadas encontradas para o 

consumo de frutas e hortaliças (r=0,52), frutas (r=0,50), vitamina C (r=0,49), 

beta-caroteno (r=0,48) e luteína/zeaxantina (r=0,48). Porém, os coeficientes 

de correlação de Spearman ajustados por comprometimento cognitivo 

(sim/não) foram significativamente menores para os participantes que 

apresentaram comprometimento cognitivo após 24 meses.  

Embora os coeficientes de correlação de Spearman tenham sugerido 

correlações moderadas e uma relação linear entre o consumo de frutas e 

hortaliças na inclusão e no seguimento do SPAH, o coeficiente de correlação 

intraclasse resultou em coeficientes muito baixos, entre o consumo na 

inclusão e no seguimento, indicando que existiram mudanças 

estatisticamente significativas na dieta dos participantes ao longo dos 2 

anos. 
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Tabela 11 – Correlação entre o consumo de frutas e hortaliças e de 
micronutrientes avaliados tanto na inclusão quanto no seguimento do 
SPAH e comprometimento cognitivo após 24 meses 
  

 
Coeficiente de Correlação de Spearman 

 

 
Coeficiente de 

Correlação  
Intraclasse 

 
  

Comprometimento 
(≤20,08) 

 
97 

 
Normal 
(>20,08) 

 
1331 

 
Total 

 
 

1428 

 
Total 

 
 

1428 
 

Frutas (g/dia)  0,48* 0,50* 0,50*   0,013* 

Hortaliças (g/dia) 0,39* 0,48* 0,47*  0,011* 

Frutas e hortaliças (g/dia) 0,47* 0,53* 0,52*   0,012* 

Vitamina C (mg/dia) 0,49* 0,50* 0,49*   0,011* 

Alfa-caroteno (µg/dia) 0,25** 0,43* 0,42*   0,003* 

Beta-caroteno (µg/dia) 0,37* 0,49* 0,48*   0,001* 

Licopeno (µg/dia) 0,42* 0,47* 0,46*  0,004* 

Beta-criptoxantina (µg/dia) 0,35* 0,43* 0,42*   0,001* 

Luteína/Zeaxantina (µg/dia) 0,45* 0,47* 0,48*   0,004* 

*p<0,001; **p<0,01 
 

Devido às mudanças observadas no consumo alimentar nas duas 

avaliações realizadas no tempo, optou-se por utilizar como exposição 

principal o consumo médio de frutas e hortaliças e de antioxidantes, em 24 

meses, nas análises de regressão linear e logística que são descritos a 

continuação. 
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 7.3.4 Análise multivariada: consumo de frutas e ho rtaliças e 

funcionamento cognitivo  

 

A Tabela 12 mostra os resultados dos modelos de regressão linear 

múltipla tendo como exposições principais, o consumo de frutas e hortaliças 

em quartis e re-categorizado conforme as recomendações da OMS 

(<400g/dia e ≥400g/dia). Observou-se que, no Modelo 1, ajustado por idade 

e sexo, conforme aumentavam os quartis de consumo de frutas e hortaliças, 

aumentava significativamente o escore médio de funcionamento cognitivo, 

sendo que os participantes, a partir do Quartil 3 tinham, em média, um 

aumento de 1,6 pontos no escore em relação aos idosos do quartil de 

referência. O Modelo 2 ajustado por idade, sexo, escolaridade, renda 

mensal, atividade física, freqüência de consumo de carnes e IMC, mostrou 

que o escore médio de funcionamento cognitivo a partir do segundo quartil, 

era 0,5 pontos maior em comparação ao quartil de referência, Quartil 1, mas 

sem significância estatística (β=0,4403; I95%C -0,1497-1,0302).  

Quando o consumo de frutas e hortaliças foi re-categorizado segundo 

as recomendações da OMS, no Modelo 1, observou-se um aumento 

significativo de quase 1 ponto no escore dos participantes que realizavam o 

consumo diário adequado destes alimentos (≥400g/dia). Porém, no Modelo 

2, após ajuste por idade, sexo, escolaridade, renda mensal, atividade física, 

freqüência de consumo de carnes e IMC, esta tendência não foi significativa 

(Tabela 12). 
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Tabela 12 – Regressão linear múltipla entre o escor e de funcionamento 
cognitivo e o consumo médio de frutas e hortaliças combinadas 
  

Total 

 

Escore Cognitivo 

Média (DP) 

 

β (I95%C) 

Modelo 1 

Quartis de Frutas e Hortaliças (g/dia) 

30-193 357 25,8 (4,6) - 

194-321 357 26,6 (4,5) 1,1017 (0,4044-1,6191) 

322-458 357 27,4 (3,9) 1,6689 (1,0596-2,2782) 

459-744 357 27,3 (4,7) 1,6154 (1,0056-2,2252) 

p* <0,001   

Consumo adequado de Frutas e Hortaliças (OMS) 

<400g/dia 916 26,7 (3,8) - 

≥400g/dia 512 27,9 (3,4) 0,9555 (0,5035-1,4076) 

p* <0,001   

Modelo 2 

Quartis de Frutas e Hortaliças (g/dia)             

30-193 346 25,9 (4,6) - 

194-321 343 26,7 (4,6)  0,4869 (-0,0857-1,0594) 

322-458 347 27,4 (3,9) 0,5588 (-0,0228-1,1407) 

459-744 346 27,4 (4,7)  0,4403 (-0,1497-1,0302) 

p* <0,001   
Consumo adequado de Frutas e Hortaliças (OMS) 

<400g/dia 885 26,7 (3,8) - 

≥400g/dia 497 28,0 (3,2) 0,2466 (-0,1819-0,6752) 

p* <0,001   

Modelo 3    

Quartis de Frutas e Hortaliças (g/dia)             

30-193 346 25,9 (4,6) - 

194-321 343 26,7 (4,6)  -0,0606 (-0,4934-0,3723) 

322-458 347 27,4 (3,9) -0,1583 (-0,5988-0,2822) 

459-744 346 27,4 (4,7)  -0,3560 (-0,8033-0,0912) 

p* <0,001   
Consumo adequado de Frutas e Hortaliças (OMS) 

<400g/dia 885 26,7 (3,8) - 

≥400g/dia 497 28,0 (3,2) -0,2278 (-0,5519-0,0061) 

p* <0,001   

Modelo 1 – ajustado para idade e sexo. 
Modelo 2 – modelo ajustado para idade, sexo, faixa de escolaridade (3 categorias), faixa de renda (4 categorias), 
atividade física (4 categorias), freqüência de consumo de carnes (3 categorias) e Índice de Massa Corpórea. 
Modelo 3 - ajustado para idade, sexo, faixa de escolaridade (3 categorias), faixa de renda (4 categorias), atividade 
física (4 categorias), freqüência de consumo de carnes (3 categorias), Índice de Massa Corpórea e escore 
cognitivo na inclusão. 
*teste de tendência linear. 
**46 missings para Índice de Massa Corporal. 
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Estas análises foram repetidas no Modelo 3, com o ajuste pelo escore 

de funcionamento cognitivo na inclusão. Foram observados resultados 

opostos aos obtidos nos Modelos 1 e 2, ou seja, conforme aumentava o 

consumo de frutas e hortaliças, havia uma tendência, embora não 

significativa, de diminuição do escore de funcionamento cognitivo, o que 

possivelmente poderia ser resultado de um super-ajuste do modelo (Tabela 

12). 

Os resultados da análise de regressão logística multivariada, tendo 

como desfecho o comprometimento cognitivo (sim/não), são apresentados 

na Tabela 13. No Modelo 1, a partir do segundo quartil de consumo, é 

possível observar uma proteção aproximada de 50% contra o 

comprometimento cognitivo em relação à categoria de referência, que 

perdeu a significância quando se re-categorizou o consumo segundo a OMS. 

No Modelo 2, ajustado por idade, sexo, escolaridade, renda mensal, 

atividade física, freqüência de consumo de carnes e IMC, não se encontrou 

nenhuma associação significativa entre o consumo de frutas e hortaliças e o 

funcionamento cognitivo.  

O Modelo 3, foi construído com as mesmas variáveis incluídas no 

Modelo 2, como ajuste pelo funcionamento cognitivo na inclusão. Este 

modelo mostrou maior risco de declínio cognitivo para os participantes 

conforme aumentavam os quartis de consumo de frutas e hortaliças. Estes 

resultados podem ser devidos a um efeito de super-ajuste (Tabela 13). 
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Tabela 13 - Regressão logística multivariada entre comprometimento 
cognitivo e consumo médio de frutas e hortaliças co mbinadas 
  

Total 

1428 

 

Comprometimento Cognitivo 

N              (%) 

 

OR (I95%C) 

Modelo 1 

Quartis de Frutas e Hortaliças (g/dia)             

30-193 357  36          (10,1) 1,00 

194-321 357 19           (5,3) 0,42 (0,23-0,77) 
322-458 357 22           (6,2) 0,59 (0,33-1,04) 
459-744 357 20           (5,6) 0,51 (0,28-0,92) 

P* <0,001   

Consumo adequado de Frutas e Hortaliças (OMS) 

<400g/dia 916 69           (7,5) 1,00 

≥400g/dia 512 28           (5,5) 0,75 (0,47-1,20) 

P* <0,001   

Modelo 2 

Quartis de Frutas e Hortaliças (g/dia)             

30-193 346 34           (9,8) 1,00 

194-321 343 17           (5,0) 0,52 (0,26-1,03)  
322-458 347 22           (6,3) 1,29 (0,67-2,47) 
459-744 346 19           (5,5) 1,00 (0,50-1,99) 

P* <0,001   
Consumo adequado de Frutas e Hortaliças (OMS) 

<400g/dia 885 65           (7,3) 1,00 

≥400g/dia 497 27           (5,4) 1,19 (0,70-2,03) 

P* <0,001   

Modelo 3    

Quartis de Frutas e Hortaliças (g/dia)             

30-193 346 34           (9,8) 1,00 

194-321 343 17           (5,0) 0,74 (0,31-1,79)  
322-458 347 22           (6,3) 2,52 (1,03-6,14) 
459-744 346 19           (5,5) 2,03 (0,79-5,20) 

P* <0,001   
Consumo adequado de Frutas e Hortaliças (OMS) 

<400g/dia 885 65           (7,3) 1,00 

≥400g/dia 497 27           (5,4) 2,33 (1,13-4,81) 

P* <0,001   

Modelo 1 – ajustado para idade e sexo. 
Modelo 2 – modelo ajustado para idade, sexo, faixa de escolaridade (3 categorias), faixa de renda (4 categorias), atividade 
física (4 categorias), freqüência de consumo de carnes (3 categorias) e Índice de Massa Corpórea. 
Modelo 3 - ajustado para idade, sexo, faixa de escolaridade (3 categorias), faixa de renda (4 categorias), atividade física (4 
categorias), freqüência de consumo de carnes (3 categorias), Índice de Massa Corpórea e escore cognitivo na inclusão. 
*teste de tendência linear; **46 missings para Índice de Massa Corporal 
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7.3.5 Análise multivariada: consumo de micronutrien tes 

antioxidantes e funcionamento cognitivo 

 

A Tabela 14 mostra os coeficientes de regressão linear múltipla entre 

o consumo médio de micronutrientes antioxidantes em 24 meses e o 

funcionamento cognitivo dos participantes no seguimento. No Modelo 2 

ajustado por idade, sexo, escolaridade, renda mensal, atividade física, IMC e 

todos os antioxidantes, foram observadas associações estatisticamente 

significativas entre o consumo de alfa-caroteno (associação inversa; β=-

0,0014; I95%C -0,0027 - -0,0001) e de beta-caroteno (associação positiva; 

β=0,0008; I95%C 0,0000 - 0,0016) e o funcionamento cognitivo. Como na 

análise transversal, observou-se uma alta colinearidade entre alfa e beta-

caroteno e novamente foi retirada a variável que apresentou um menor 

coeficiente β e menor valor de p, estimada pelo Teste de Verossimilhança, 

optando-se novamente pela inclusão do beta-caroteno no modelo final 

(Modelo 3). No Modelo 4, observou-se que para consumos de beta-caroteno 

entre 1,9mg/dia a 3,0mg/dia o escore cognitivo médio aumentava em 0,70 

pontos (β=0,6825; I95%C 0,1007 - 1,2642), em relação a consumos entre 

0,82mg/dia a 1,11mg/dia (Quartil 1). O Modelo 5 ajustado pelo escore de 

funcionamento cognitivo na inclusão não mostrou nenhuma associação 

significativa entre o consumo de micronutrientes antioxidantes e o escore de 

funcionamento cognitivo. 
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Tabela 14 – Regressão linear múltipla entre o escor e de funcionamento 
cognitivo e o consumo médio de vitaminas antioxidan tes 
  

 
Total 

 

Escore Cognitivo 

Média         DP 

 
 
β 

 
 

I95%C 
 

 
 

p1 
 

Modelo 1  1428 26,8 2,5    

Vitamina C (mg/d)    0,0022   0,0011  -  0,0056 0,192 

Alfa-caroteno (µg/d)    -0,0021 -0,0035  -  -0,0007 0,002 

Beta-caroteno (µg/d)    0,0013    0,0005  -  0,0021 0,002 

Licopeno (µg/d)    0,0000   -0,0002  -  0,0003 0,750 

Beta-criptoxantina (µg/d)    -0,0008 -0,0019  - 0,0004 0,183 

Luteína/Zeaxantina (µg/d)    -0,0003    -0,0008  -  0,0002 0,222 
p2 <0,001      

Modelo 2*  1382 26,8 2,5    

Vitamina C (mg/d)    0,0003  -0,0029  -  0,0035 0,854 

Alfa-caroteno (µg/d)    -0,0014    -0,0027  -  -0,0001 0,039 

Beta-caroteno (µg/d)    0,0008     0,0000  -  0,0016 0,040 

Licopeno (µg/d)    0,0000    -0,0003  -  0,0002 0,728 

Beta-criptoxantina (µg/d)    -0,0005   -0,0016  -  0,0005 0,337 

Luteína/Zeaxantina (µg/d)    -0,0002  -0,0007  -  0,0002 0,320 
p2 <0,001      

Modelo 3*       

Beta-caroteno (µg/d) 1382 26,9  3,9 0,0001   -0,0000  -  0,0003 0,099 

p2 0,004      

Modelo 4*       

Quartis de consumo de Beta-caroteno (µg/d) 
81,6-1111,8 345 26,0  4,3 - - - 

1111,9-1944,8 342 26,5  4,6 0,2056 -0,3651  -  0,7763 0,480 
1944,9-2986,3 347 27,4  4,0 0,6825   0,1007  -  1,2642 0,022 
2986,4-5726,2 348 27,3  4,9 0,3302   -0,2527  -  0,9131 0,267 

p2 <0,009      
Modelo 5*  1382 26,8 2,5    

Vitamina C (mg/d)    0,0004  -0,0020  -  0,0028 0,731 

Alfa-caroteno (µg/d)    -0,0010    -0,0020  -  -0,0001 0,048 

Beta-caroteno (µg/d)    0,0005     0,0001  -  0,0011 0,083 

Licopeno (µg/d)    0,0001    -0,0003  -  0,0001 0,222 

Beta-criptoxantina (µg/d)    -0,0003   -0,0011  -  0,0005 0,509 

Luteína/Zeaxantina (µg/d)    -0,0003 -0,0007  -  0,0000 0,055 
p2 0,004      

Modelo 1 – ajustado para idade e sexo. 
Modelo 2 – modelo ajustado para idade, sexo, faixa de escolaridade (3 categorias), faixa de renda (4 categorias), atividade 
física (4 categorias) e Índice de Massa Corpórea e todos os antioxidantes. 
Modelo 3 – modelo ajustado para idade, sexo, faixa de escolaridade (3 categorias), faixa de renda (4 categorias), atividade 
física (4 categorias) e Índice de Massa Corpórea. 
Modelo 4 - modelo ajustado para idade, sexo, faixa de escolaridade (3 categorias), faixa de renda (4 categorias), atividade 
física (4 categorias) e Índice de Massa Corpórea. 
Modelo 5 - ajustado para idade, sexo, faixa de escolaridade (3 categorias), faixa de renda (4 categorias), atividade física (4 
categorias), Índice de Massa Corpórea, todos os antioxidantes e escore cognitivo na inclusão. 
1 Valor de P obtido pelo teste de Wald.  
2 Valor de P obtido por análise da razão de verossimilhança. 
*46 missings para Índice de Massa Corporal. 
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A Tabela 15 mostra os resultados das análises de regressão logística 

multivariada tendo o comprometimento cognitivo (sim/não) como variável 

resultado e o consumo de antioxidantes como variáveis independentes de 

exposição. Não foi encontrada nenhuma associação estatisticamente 

significativa entre o consumo de micronutrientes e o risco de 

comprometimento cognitivo nos modelos de regressão analisados. 

 

Tabela 15 – Regressão logística multivariada entre comprometimento 
cognitivo e o consumo médio de vitaminas antioxidan tes 

  
Total 

Escore Cognitivo 

Média    DP 

 
OR 

 
I95%C 

 

 
p1 

Modelo 1  1428  26,8     2,5    
Vitamina C (mg)   0,99 0,99 - 1,00 0,186 
Alfa-caroteno (µg)   1,00 0,99 - 1,00 0,234 
Beta-caroteno (µg)   0,99 0,99 - 1,00 0,147 
Licopeno (µg)   1,00 0,99 - 1,00 0,716  
Beta-criptoxantina (µg)   1,00 0,99 - 1,00 0,158 
Luteína/Zeaxantina (µg)   1,00 0,99 - 1,00 0,242 
      
Modelo 2*  1382  26,8    2,5     
Vitamina C (mg)   0,99 0,99 - 1,00 0,788 
Alfa-caroteno (µg)   1,00 0,99 - 1,00 0,582 

Beta-caroteno (µg)   0,99 0,99 - 1,00 0,434 
Licopeno (µg)   1,00 0,99 - 1,00 0,535 

Beta-criptoxantina (µg)   1,00 0,99 - 1,00 0,357 
Luteína/Zeaxantina (µg)   1,00 0,99 - 1,00 0,385 
      
Modelo 3*  1382  26,8    2,5     
Vitamina C (mg)   0,99 0,99 - 1,00 0,911 
Alfa-caroteno (µg)   1,00 0,99 - 1,00 0,815 

Beta-caroteno (µg)   0,99 0,99 - 1,00 0,742 
Licopeno (µg)   1,00 0,99 - 1,00 0,111 
Beta-criptoxantina (µg)   1,00 0,99 - 1,00 0,642 

Luteína/Zeaxantina (µg)   1,00 0,99 - 1,00 0,248 
Modelo 1 – ajustado para idade e sexo. 
Modelo 2 – modelo ajustado para idade, sexo, faixa de escolaridade (3 categorias), faixa de renda (4 categorias), 
atividade física (4 categorias) e Índice de Massa Corpórea e todos os antioxidantes. 
Modelo 3 - ajustado para idade, sexo, faixa de escolaridade (3 categorias), faixa de renda (4 categorias), atividade física 
(4 categorias), Índice de Massa Corpórea, todos os antioxidantes e escore cognitivo na inclusão. 
1 Valor de P obtido pelo teste de Wald. 
*46 missings para Índice de Massa Corporal. 
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8 DISCUSSÃO 

 

8.1 Resumo dos resultados principais 

 

Neste estudo de coorte, com idosos de baixa renda residentes na 

cidade de São Paulo, a maioria da população (80,2%) não atingiu as 

recomendações atuais da OMS para o consumo diário de 5 ou mais porções 

de frutas e hortaliças combinadas, ou o equivalente a no mínimo 400g/dia 

destes alimentos. 

A análise realizada na inclusão do SPAH mostrou que os participantes 

que habitualmente consumiam 400g/dia ou mais de frutas e/ou hortaliças 

apresentaram melhor funcionamento cognitivo e que este consumo se 

associou à maior escolaridade e à maior renda mensal. Os idosos que 

consumiam habitualmente 3mg/dia ou mais de beta-caroteno apresentaram 

um escore médio de funcionamento cognitivo 1 ponto maior do que os 

participantes que consumiam menos do que 0,9mg/dia deste micronutriente. 

Porém, após 2 anos de seguimento, não foram encontradas associações 

significativas entre o consumo de frutas e hortaliças combinadas e o 

funcionamento ou o comprometimento cognitivo, embora tenha sido mantida 

a mesma tendência observada na inclusão em relação ao possível efeito 

protetor do consumo de beta-caroteno. 

Este é o primeiro estudo brasileiro que investigou as associações 

entre o consumo de frutas e hortaliças e de vitaminas antioxidantes e 

funcionamento cognitivo em uma coorte de idosos. Os resultados de nossa 
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pesquisa serão discutidos a seguir, após considerações sobre as limitações 

metodológicas do estudo. 

 

8.2 Questões Metodológicas  

 

 8.2.1 Desenho do estudo 

 

 Uma coorte de base populacional representa um desenho de estudo 

apropriado para a investigação de fatores de risco que estejam envolvidos, 

de forma comum ou independente, na etiologia de doenças crônicas.129 O 

SPAH é um estudo longitudinal cujo objetivo é estudar a saúde de idosos de 

baixa renda residentes em São Paulo, permitindo a avaliação de diversos 

fatores de risco potencialmente importantes para a saúde mental. A escolha 

de um desenho de estudo de coorte para investigar os objetivos da presente 

pesquisa permitiu a avaliação destes fatores na inclusão e após 24 meses 

de seguimento, e assim, observar como se comportaram e se modificaram, 

tanto o funcionamento cognitivo, quanto o consumo de frutas e hortaliças 

dos idosos neste período. 

 Ensaios-clínicos randomizados têm sido empregados para a 

investigação das possíveis associações entre componentes e padrões de 

dieta, e principalmente a suplementação nutricional com antioxidantes, e 

comprometimento cognitivo ou Doença de Alzheimer.75,130-132 Porém, em 

alguns destes ensaios-clínicos, só foi possível observar evidências da 

suplementação com antioxidantes após longos períodos de estudo, como no 
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Physician´s Health Study, cuja duração já ultrapassa 18 anos.133 Este tipo de 

estudo, ainda que represente, provavelmente, a opção mais adequada para 

o estudo da relação entre dieta e o funcionamento cognitivo, acarreta uma 

logística complicada e custos muito elevados que fazem com que sua 

viabilidade em muitas situações seja impossível. 

 Consideramos que os estudos de coorte com seguimentos 

apropriados representam um desenho de estudo adequado para a 

investigação dos determinantes do funcionamento e do comprometimento 

cognitivo em idosos. 

 

8.2.2 Tempo de seguimento 

 

A duração do seguimento do presente estudo é uma importante 

limitação a ser considerada. O período de tempo necessário para a re-

avaliação dos participantes de uma coorte deve estar relacionado ao tempo 

de latência da doença sob investigação. De fato, o desenvolvimento do 

declínio da capacidade cognitiva aparentemente leva muitos anos, senão 

décadas133,134, o que faz com que seja necessário o seguimento prolongado 

dos participantes de uma coorte sobre declínio cognitivo, demência ou 

Doença de Alzheimer.  

O tempo de seguimento do presente estudo foi inferior aos 

observados na maior parte dos estudos de coorte sobre componentes da 

dieta ou suplementação de antioxidantes e incidência de comprometimento 

cognitivo ou Doença de Alzheimer, os quais tiveram seguimentos com 
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duração entre 3,9 até 18 anos. 8,9,63,77,79,135-137 O período de 2 anos de 

seguimento do SPAH pode ter sido curto para a observação de diferenças 

significativas entre o funcionamento cognitivo dos participantes e o consumo 

de frutas e hortaliças e de micronutrientes antioxidantes. A diferença entre 

os escores médios de funcionamento cognitivo estimados na inclusão e no 

seguimento do SPAH foi de 0,34 pontos, de tal forma que se houvesse uma 

associação entre o consumo de frutas e hortaliças e o comprometimento 

cognitivo, esta poderia ter sido subestimada.  

Por outro lado, resultados de modelos experimentais com animais 

mostraram que o envelhecimento do cérebro começa ainda nos primeiros 

estágios da vida adulta.138 Dessa forma, é biologicamente plausível que a 

exposição prolongada às frutas e hortaliças e aos antioxidantes seja 

necessária para a neuroproteção. Assim, a duração do período de 

seguimento não constituiria uma limitação tão importante no estudo do efeito 

dos componentes da dieta no funcionamento cognitivo de idosos, caso fosse 

possível afirmar que estes indivíduos não modificaram seus hábitos 

alimentares nos últimos anos ou décadas. Porém, o consumo de frutas e 

hortaliças e de antioxidantes e/ou a descrição dos mesmos pelos 

participantes poderiam ser afetados pela presença de declínio cognitivo139, 

introduzindo um viés de informação, o qual, presumivelmente seria maior 

quanto maior fosse o período de seguimento.140 
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 8.2.3 Poder estatístico 

 

O tamanho amostral do SPAH foi calculado com base em uma 

prevalência esperada de demência de 5%. Um total de 2.000 idosos foram 

necessários para poder detectar associações com uma prevalência mínima 

de demência de 4%, com um poder de 80% e uma significância do 5 %. 

O cálculo da amostra não foi realizado especificamente para avaliar o 

papel das frutas e hortaliças e antioxidantes no funcionamento cognitivo, 

porém, estudos sobre consumo de frutas e hortaliças e antioxidantes 

realizados com amostras menores78,79,141,142 ou similares137 a da presente 

pesquisa foram capazes de encontrar associações entre dieta e 

comprometimento cognitivo e/ou Doença de Alzheimer.  

 

8.2.4 Seleção dos participantes 

 

Os participantes do SPAH eram residentes de uma área geográfica 

bem delimitada, com ruas e casas identificadas adequadamente e 

relacionadas em censos demográficos recentes. Estas características foram 

fundamentais para que fosse possível realizar a identificação e o seguimento 

dos participantes do SPAH após 24 meses, e deve permitir que estes ainda 

sejam acompanhados futuramente.  

A elevada taxa de participação do SPAH (91,4%) contribuiu para que 

vieses de seleção fossem minimizados e para que os resultados 

encontrados na presente pesquisa tenham validade externa e possam ser 
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generalizados a populações brasileiras com características similares. De 

fato, apenas 8% (n=180) dos indivíduos convidados a ingressar no SPAH 

recusaram participar do estudo e outros 0,6% (n=14) morreram ou se 

mudaram para localidades fora da área do estudo no período entre a 

identificação e as entrevistas.  

Idosos participantes e não participantes da inclusão do SPAH não 

foram diferentes quanto à idade e sexo. A realização das entrevistas e 

avaliações nos domicílios dos idosos tornou menos provável que a não-

participação tenha sido associada à morbidade dos idosos.7 

Entretanto, embora as perdas de seguimento do SPAH não tenham 

sido elevadas (17,8% n=330), os idosos que recusaram participar da re-

avaliação (n=172) ou que morreram (n=158) antes de realizá-la eram 

significativamente mais velhos, com menor escore de funcionamento 

cognitivo médio e menor consumo médio de frutas e hortaliças combinadas 

do que os participantes do seguimento. Assim, a sobrevivência seletiva 

poderia ter influenciado os resultados do presente estudo, uma vez que os 

distúrbios demenciais e o comprometimento cognitivo são acompanhados 

pelo aumento na mortalidade.143,144 Dessa forma, embora seja improvável, 

dado o pequeno número de perdas no seguimento, é possível que o papel 

protetor do consumo de frutas e hortaliças sobre o declínio cognitivo no 

seguimento tenha sido subestimado.  
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8.2.5 Erros relacionados aos métodos usados para a coleta de 

dados  

 

Em estudos de coorte, a utilização de instrumentos padronizados 

aplicados por entrevistadores treinados para a avaliação do desfecho e da 

exposição de interesse minimiza erros de classificação diferencial.129 As 

informações coletadas no SPAH foram obtidas a partir de questionários 

padronizados2,110,112 aplicados a cada participante e permitiram que fosse 

possível coletar informações sobre a exposição, o funcionamento cognitivo e 

os fatores de confusão.  

 

8.2.5.1 Erros devidos aos entrevistados 

 

As informações obtidas no presente estudo foram fornecidas 

diretamente pelos participantes ou os informantes, os quais não foram 

informados a respeito das hipóteses a serem testadas no presente estudo.  

Os resultados do presente estudo podem estar sujeitos a erros de 

classificação aleatória ou a erros sistemáticos introduzidos pelos 

entrevistados por diversas razões.  

No caso dos idosos que não conseguiram se comunicar 

adequadamente, as informações foram obtidas por meio de entrevistas com 

os informantes identificados para cada participante do SPAH. Os 

informantes eram pessoas próximas aos idosos, sendo a maioria destes 

seus filhos (47,0%) ou esposas/maridos (33,6%). Na inclusão do estudo, 



_________________DISCUSSÃO 
 

 

105 
 

somente 1,6% (n=29) das entrevistas realizadas foram respondidas pelos 

informantes, sendo que a maior parte destes (n=22; 75,8%) representava os 

participantes com comprometimento cognitivo. No seguimento, apenas 1,1% 

dos idosos tiveram suas entrevistas respondidas pelos informantes. No 

presente estudo, repetimos as análises principais tanto na inclusão, quanto 

no seguimento, excluindo os idosos cujas informações tinham sido 

fornecidas pelos informantes, sendo obtidos os mesmos resultados. Assim, 

acreditamos que nossos achados não tenham sido modificados por um 

possível viés de informação introduzido pelos informantes. 

Com relação às informações relativas à dieta, os idosos poderiam ter 

fornecido respostas ao QFA de acordo com o que acreditavam que seria 

mais “saudável”, “adequado” ou mais socialmente aceito, uma vez que o 

papel protetor à saúde das frutas e hortaliças é um conceito bastante 

difundido atualmente e publicamente reconhecido. Porém, a população 

estudada tinha baixo nível de escolaridade e é provável que tenha um menor 

acesso à informação sobre saúde e qualidade de vida, o que reduziria a 

possibilidade de um viés de informação. 

Em contrapartida, vieses de memória podem ter ocorrido por se tratar 

de uma população idosa, embora a maior parte dos estudos sobre consumo 

alimentar destes indivíduos relatem que os maiores problemas estão 

relacionados aos instrumentos de avaliação da dieta que dependem de uma 

boa memória de curto prazo ou “imediata”, como os recordatórios de 24 

horas e não como os QFA, os quais são baseados na memória de longo 

prazo.139,145. Populações idosas relatam de melhor maneira hábitos 
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alimentares pregressos e, segundo Rothenberg145, Morris et al146 e de Vries 

et al139, a idade, isoladamente, teria pequeno impacto na habilidade do 

entrevistado em relatar a dieta habitual. 

Na população de idosos estudada, não se pode afirmar com certeza, 

mas é possível que os participantes que tinham pior funcionamento cognitivo 

tenham se lembrado de forma menos exata do consumo alimentar, 

introduzindo vieses de informação. Porém, os resultados obtidos nas duas 

aplicações do QFA mostraram que aqueles participantes com pior 

funcionamento cognitivo tinham menores consumos de frutas e hortaliças, 

como observado na maioria dos estudos.146,147 Para comprovar se este viés 

ocorreu em nosso estudo, os resultados do QFA deveriam ser comparados 

contra um padrão-ouro, como indicadores bioquímicos nutricionais, o que 

não foi realizado na presente pesquisa. 

Outras circunstâncias poderiam ter levado os participantes deste 

estudo a terem uma recordação menos exata da dieta habitual. Ainda que 

idosos costumem apresentar rotinas estáveis na alimentação e hábitos 

alimentares regulares145, algumas circunstâncias na vida desta população 

podem levar a mudanças na dieta, mesmo na ausência de enfermidade. No 

estudo de coorte Boyd Orr desenvolvido no Reino Unido desde 1937, 

Maynard e Blane148 observaram que parte dos participantes tinha hábitos 

alimentares bastante convencionais e rejeitavam alimentos de outras 

culturas, não mostrando nenhuma disposição para qualquer mudança de 

hábito alimentar. Entretanto, existiam idosos na coorte que, mesmo na 

ausência de enfermidades, tiveram seus hábitos alimentares modificados por 
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transições que ocorreram em suas vidas. Foram evidenciadas mudanças, 

principalmente, no consumo alimentar dos idosos mais jovens e do sexo 

masculino que passaram a morar sozinhos. Anteriormente, estes não 

participavam das escolhas alimentares do domicílio, mas tiveram que passar 

a escolher, comprar e preparar suas refeições.149 No presente estudo, 

apenas uma pequena parte dos participantes (n=267; 14,4%) moravam 

sozinhos e não sabemos se este fato era uma situação decorrente de uma 

mudança recente em suas vidas, mas acreditamos que isto não tenha 

influenciado os resultados encontrados. Portanto, acreditamos que se houve 

um erro de classificação introduzido pelos entrevistados, este foi aleatório, 

fazendo com que as possíveis associações observadas em nossa pesquisa 

tenham sido minimizadas em direção ao nulo.  

 

8.2.5.2 Erros devidos aos entrevistadores 

 

Erros podem ser introduzidos pelos entrevistadores, especialmente se 

estes tiverem conhecimento sobre os objetivos do estudo, pois podem 

interpretar as respostas dadas pelos entrevistados de maneira diferente.129  

No SPAH, para evitar estes possíveis vieses de informação, foi 

realizado um planejamento cuidadoso de todo o protocolo e condução do 

estudo. Os entrevistadores foram treinados para aplicar da forma adequada 

o protocolo do SPAH e mascarados quanto à hipótese principal e objetivos 

sob estudo. Reuniões semanais foram realizadas para a discussão de 
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dificuldades e dúvidas quanto à coletas de dados durante todo o período de 

entrevistas.  

 

8.2.5.3 Medida do funcionamento cognitivo 

 

O funcionamento cognitivo global é um conceito abrangente e a 

aplicação de um teste para a estimativa de comprometimento cognitivo pode 

não representar uma medida completa do funcionamento cognitivo em 

idosos com ausência de demência. Assim, como em qualquer outro estudo 

epidemiológico que busque classificar os participantes segundo seu 

funcionamento cognitivo, erros de classificação não-diferencial poderiam ter 

ocorrido.119 

Porém, o protocolo empregado na coleta de dados do SPAH, o qual 

incluiu aplicação do CSI-D, foi desenvolvido para apresentar igual 

performance na avaliação do funcionamento cognitivo de indivíduos de 

diferentes culturas e níveis educacionais. O CSI-D foi traduzido para o 

português e validado para a população idosa brasileira, apresentando 

resultados robustos para sensibilidade (94%) e especificidade (94%) para a 

detecção de declínio cognitivo em indivíduos com baixa escolaridade.1 

Por outro lado, como qualquer instrumento de coleta de dados, o CSI-

D tem um grau de má-classificação que é inerente ao instrumento, uma vez 

que está baseado na memória. Acreditamos que caso isto tenha ocorrido em 

nossa pesquisa pela aplicação do CSI-D, pode ter sido introduzido um erro 
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não sistemático, o qual poderia diminuir a intensidade das associações em 

direção ao nulo.  

 

8.2.5.4 Avaliação do consumo habitual de frutas e h ortaliças e de 

antioxidantes: Questionário de Freqüência Alimentar  - QFA 

 

O objetivo usual da avaliação dietética é coletar um registro 

“verdadeiro” do consumo alimentar habitual de indivíduos ou grupos. Os 

progressos no desenvolvimento de biomarcadores podem significar que, no 

futuro, este consumo “verdadeiro” seja estimado por meio da coleta e análise 

de amostras biológicas, mas enquanto isto não ocorre, estimar a dieta 

habitual permanece sendo uma tarefa extensivamente trabalhosa.150 

Os Questionários de Freqüência Alimentar (QFA) são instrumentos 

que apresentam importantes vantagens para a utilização em grandes 

estudos populacionais.102 Os QFA são considerados de fácil aplicação e de 

baixo custo. O interesse principal de um QFA é averiguar a ingestão habitual 

de longo prazo no passado mais do que a ingestão de alguns poucos dias e 

para isso se baseia na memória genérica mais do que na episódica.  

Os QFA permitem quantificar e categorizar a ingestão de alimentos e 

nutrientes, permitindo discriminar bem os indivíduos segundo a variabilidade 

inter-individual no consumo de alimentos e nutrientes. Além disso, o QFA 

permite estimar quantidades relativas de nutrientes e classificar os 

indivíduos de uma população segundo percentis de consumo habitual, a fim 
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de minimizar erros de classificação e poder observar relações de dose-

resposta, caso as mesmas existam.151 

Devido às suas vantagens, os QFA têm sido utilizados 

extensivamente no estudo da relação dieta-enfermidade em comparação 

aos outros instrumentos de inquérito nutricional como múltiplos recordatórios 

de 24 horas e registros alimentares.102,152 Os recordatórios de 24 horas são 

métodos baseados na memória episódica ou de curto prazo, pois coletam os 

alimentos e bebidas consumidos no dia anterior à entrevista. São 

instrumentos úteis para estimar as médias de consumo de alimentos ou 

grupos de alimentos e de nutrientes e representam um dos métodos ideais 

para serem aplicados em inquéritos nutricionais. Entretanto, estes 

instrumentos não caracterizam a dieta habitual dos indivíduos. Os registros 

dietéticos são métodos prospectivos, nos quais se detalha e quantifica todos 

os alimentos e bebidas ingeridos em uma série de dias. Este é um bom 

método para se utilizar na validação de todos os outros métodos de inquérito 

dietético, mas sua utilização é mais indicada em estudos clínicos, pois são 

mais trabalhosos, exigem atenção para o registro adequado dos itens 

alimentares consumidos e implicam em maiores custos.102 

 

Escolha do QFA para avaliar a dieta de idosos 

 

Além das limitações comuns a qualquer QFA existem limitações 

próprias derivadas do seu uso em populações idosas, por serem 

instrumentos dependentes da memória.153 
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A avaliação do consumo alimentar habitual em idosos apresenta 

desafios particulares devido às muitas mudanças que ocorrem no processo 

de envelhecimento, como modificações na sensibilidade do paladar, no 

olfato e no apetite, além da existência de doenças crônicas e 

comprometimento cognitivo139,154, as quais influenciariam direta ou 

indiretamente a ingestão de alimentos destes indivíduos e fazem com que a 

escolha do melhor método de inquérito alimentar para ser utilizado em 

estudos com esta população seja mais trabalhosa.139  

Desde o final da década de 1980, estudos têm tentado determinar os 

efeitos da idade avançada na validade de investigações dietéticas155-157, 

entretanto, poucos têm incluído medidas sobre o funcionamento cognitivo de 

idosos.145 Na maior parte destes estudos, não têm sido encontradas 

evidências de que a utilização de QFA com idosos forneça informações 

menos válidas do que em estudos realizados com população adulta 

geral.139,146,158,159  

Evidências sobre a avaliação do consumo alimentar de idosos têm 

mostrado que estes omitem alimentos em recordatórios de 24 horas160 e 

tendem a sub-relatar o consumo alimentar nestes instrumentos.151,161 Os 

recordatórios de 24 horas são instrumentos dependentes de uma memória 

de curto prazo adequada e o envelhecimento parece estar associado ao 

aumento do risco no declínio desta memória de curto prazo.153 Segundo de 

Vries et al139, idosos teriam mais problemas com registros ou recordações de 

curto prazo do que teriam de se lembrar de períodos mais longínquos. No 

estudo NORA - Nordic Research on Ageing, realizado com indivíduos a partir 
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dos 80 anos de idade, na Suécia, foi observado que durante as entrevistas 

para aplicação de um instrumento sobre a história dietética dos participantes 

nos últimos três meses, muitos idosos tenderam a se lembrar e reportar seu 

consumo alimentar pregresso, ao invés do consumo alimentar atual.162 

Idosos também teriam mais facilidade em responder recordatórios 

estruturados com uma lista de nomes pré-definida, do que recordatórios ou 

perguntas abertas.139 Assim, a coleta de informações sobre a dieta habitual 

por meio de um QFA, com uma lista de alimentos fechada e categorias de 

freqüência bem definidas, como no presente estudo, pode ter auxiliado os 

participantes do SPAH a reconhecerem e se recordarem do consumo 

habitual de frutas e hortaliças. 

 

Validade e reprodutibilidade do QFA 

 

Dentre as limitações do uso de QFA cabe destacar que estes 

instrumentos são retrospectivos, podendo ser referentes à dieta do 

respondente no último ano até nos últimos 6 a 7 anos, e são culturalmente 

influenciáveis.151 Por isso, é importante que os QFA sejam validados. 

O QFA aplicado no presente estudo não foi validado. Entretanto, a 

lista de alimentos deste instrumento foi confeccionada com base nos itens 

alimentares mais representativos da alimentação de adultos e idosos 

residentes da Região Metropolitana de São Paulo, a partir da aplicação de 

recordatórios de 24 horas.113 Para compor a lista de alimentos deste QFA, 

foram selecionados os alimentos que contribuíam para pelo menos 95% da 
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ingestão de calorias e de 21 nutrientes desta população, com ênfase em 

micronutrientes antioxidantes. Esta lista foi comparada aos alimentos 

relatados na Pesquisa de Orçamento Familiar 1995-1996163, apresentando 

uma concordância de 100%.  

Um QFA foi desenvolvido para ser utilizado em um estudo de 

intervenção sobre os efeitos do ácido graxo ômega-3 nas doenças 

cardiovasculares com idosos holandeses de 65 a 80 anos de idade. Os 

pesquisadores empregaram o mesmo método utilizado no desenvolvimento 

do QFA utilizado no presente estudo para a elaboração da lista de alimentos 

do questionário (recordatórios de 24 horas), sendo incluídos os itens 

alimentares segundo sua contribuição percentual para o consumo de energia 

e de nutrientes da população de interesse. Os pesquisadores notaram que 

houve grande similaridade entre a lista que compôs o QFA e outra lista 

anteriormente elaborada, a qual fazia parte de um QFA elaborado para 

aplicação em população adulta holandesa. Os autores concluíram que, com 

base nestes achados, listas de alimentos de QFA desenvolvidos para 

adultos não precisariam ser adaptadas para idosos que pertenciam a mesma 

população-base.139  

A reprodutibilidade do QFA se refere à consistência das medidas 

obtidas pela aplicação do instrumento com sua administração posterior aos 

mesmos indivíduos em condições similiares, ou seja, representa a precisão 

do QFA. A validade de um QFA mede o grau com que o instrumento mede o 

que realmente pretende medir.102,151 Para avaliar ambas, reprodutibilidade e 

validade, são utilizados, entre outros testes, coeficientes de correlação. 
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No presente estudo, a reprodutibilidade do QFA foi medida com um 

intervalo de 24 meses entre a primeira aplicação do QFA na inclusão do 

SPAH (2003-2005) e a segunda aplicação, na avaliação de seguimento 

(2005-2007). Coeficientes de correlação entre 0,30 e 0,70 são habitualmente 

observados e considerados satisfatórios nos estudos de validação de QFA, 

tanto para reprodutibilidade quanto para a validade do instrumento.102,151 

Neste estudo, os coeficientes de correlação parcial de Spearman podem ser 

considerados moderados e variaram entre r=0,42 para alfa-caroteno e beta-

criptoxantina e r=0,52 para frutas e hortaliças combinadas.  

No estudo de Rothenberg164 com idosos residentes da cidade de 

Gotemburgo, na Suécia, a reprodutibilidade do QFA aplicado, com 224 itens 

alimentares, foi analisada em apenas 1 mês sendo observados coeficientes 

de correlação que variaram entre r=0,49 a r=0,70.  

Em outra pesquisa, realizada por Morris et al146, foi avaliada a 

validade e reprodutibilidade do QFA de Harvard modificado para ser aplicado 

a 232 indivíduos idosos do estudo CHAP, em Chicago (EUA). A validade do 

QFA foi testada contra recordatórios de 24 horas, com um coeficiente de 

correlação de Pearson médio de r=0,46. Para a reprodutibilidade entre duas 

aplicações do QFA, em um intervalo de 12 meses, as correlações 

encontradas foram mais elevadas, com uma média de r=0,59. Nem as 

correlações intraclasse para a reprodutibilidade do QFA e nem as de 

Pearson para validade do QFA em relação aos recordatórios variaram 

segundo os tercis de funcionamento cognitivo global. 
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Limitações no uso do QFA 

 

O QFA não é um método de inquérito nutricional perfeito. Erros 

aleatórios podem ocorrer para todos os indivíduos. Erros sistemáticos 

podem estar presentes para alguns respondentes e/ou certos 

entrevistadores e não podem ser minimizados pelo aumento do número de 

observações. A presença destes erros pode introduzir importantes vieses 

nos resultados, uma vez que os erros aleatórios afetam a reprodutibilidade 

de um método e os erros sistemáticos afetam sua validade.165 O impacto 

causado pelos erros nas estimativas de efeito varia caso estes sejam 

aleatórios ou não.  

No presente estudo, os participantes que apresentavam 

comprometimento cognitivo na inclusão (n=148; escores ≤20,93) ou no 

seguimento (n=97; escores ≤20,08) apresentavam também o menor 

consumo de frutas e hortaliças e este se associou a piores níveis 

socioeconômicos, maior sedentarismo e medidas de pressão arterial mais 

elevadas. Estudos nacionais92,166-168 e internacionais169-171 têm associado 

estes mesmos fatores ao baixo consumo de frutas e hortaliças. Assim, se 

houve um erro na medida da dieta em nosso estudo, acreditamos que este 

tenha sido não sistemático, contribuindo para a diluição da magnitude das 

associações aqui observadas (o que se conhece como diluition regression 

bias). 

De qualquer forma, devido ao fato de que as medianas de consumo 

para frutas e hortaliças entre a primeira e a segunda aplicação do QFA 
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foram significativamente diferentes, optamos por utilizar a média entre os 

dois QFA como exposição principal nas análises do seguimento, tanto para 

frutas e hortaliças, quanto para os antioxidantes, conferindo assim maior 

solidez aos resultados. 

Dentre os fatores que podem ter contribuído para que tenhamos 

encontrado estas mudanças no consumo estão: 

� Modificações verdadeiras na freqüência de consumo alimentar; 

� Esquecimento de alimentos consumidos; 

� Avaliação errônea da freqüência de consumo alimentar; 

� Variabilidade permitida pelo método empregado; 

� Erros no desenho do QFA; 

� Instruções inadequadas aos respondentes; 

� Falta de controle sobre a codificação e entrada dos dados. 

 

Uso de QFA parciais em comparação a QFAS completos 

 

 Em QFA, estimativas inadequadas podem ser frutos de listas de 

alimentos incompletas, de erros na estimativa da freqüência de consumo 

e/ou erros na estimativa do tamanho da porção, levando a estimativas 

imprecisas do consumo médio de nutrientes dos indivíduos.102,151 

No presente estudo foi utilizado um QFA especificamente desenhado 

para a população adulta e idosa da Região Metropolitana de São Paulo, a 

partir de estudo realizado com uma amostra representativa desta população 

para elaborar tanto a lista de alimentos do QFA quanto as porções-padrão 
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(porções médias) referentes a cada item alimentar. As 9 categorias de 

freqüência possíveis do QFA foram baseadas nas categorias de freqüência 

propostas por Willet et al172, as quais são bastante abrangentes e são 

amplamente utilizadas em diversos QFA do mundo todo.  

 Entretanto, não foi realizada a aplicação integral da lista do QFA 

com 103 itens alimentares, sendo aplicadas apenas as seções do QFA 

contendo os alimentos de interesse para testar a hipótese da presente 

pesquisa, referentes ao consumo de “Frutas e sucos naturais” e “Verduras e 

legumes”, somando um total de 29 itens alimentares, sendo 17 frutas e 12 

hortaliças.113  

Duas principais justificativas para a aplicação parcial do QFA no 

presente estudo podem ser apontadas: 1) As seções do QFA utilizadas 

neste estudo refletem as principais frutas e hortaliças consumidas pela 

população adulta e residente da Região Metropolitana de São Paulo, as 

quais, consequentemente constituiriam as principais fontes de vitaminas 

antioxidantes desta população, contribuindo com, no mínimo, 95% do 

consumo destes nutrientes113; 2) Estudos que utilizaram QFA para avaliar o 

consumo alimentar de idosos reportaram que listas de alimentos muito 

extensas, especificamente para estes indivíduos, podem contribuir para uma 

super-estimativa do consumo de alimentos.145 Além do QFA, os idosos do 

SPAH responderam a outros questionários sobre condições sócio-

econômicas e demográficas, de saúde e de funcionamento cognitivo. A 

aplicação integral do QFA aumentaria ainda mais o tempo de entrevista 

destes idosos, tornando o processo exaustivo, podendo comprometer a 
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motivação para a participação dos indivíduos e as respostas obtidas e 

aumentar os erros de informação devidos à memória. 

A aplicação de um QFA completo permite o cálculo da ingestão de 

nutrientes ajustados pela ingestão total de energia do entrevistado, com o 

intuito de que a variação inter-pessoal devida ao relato super ou 

subestimado e decorrentes de diferenças no metabolismo individual, Índice 

de Massa Corporal e níveis de atividade física possam ser minimizadas, 

além de facilitar a avaliação dos efeitos independentes dos diferentes 

nutrientes.102 A aplicação parcial do QFA não permite que seja estimada a 

ingestão total de energia dos participantes. Esta é uma limitação, uma vez 

que avaliação global da dieta seria ideal por permitir que o consumo de 

outras fontes de antioxidantes fosse avaliado, além de permitir a estimativa 

do consumo total de calorias e o controle do possível efeito de confusão de 

outros nutrientes ou fatores. Entretanto, no presente estudo, é possível que 

este ajuste não fosse tão necessário, uma vez que as frutas e hortaliças são 

consideradas alimentos de baixa densidade energética e, assim, não 

estariam tão expostas a uma grande influência pelo consumo de calorias 

totais dos participantes.  

No estudo prospectivo realizado por Kang et al135, com 13388 

mulheres idosas participantes do The Nurses Health Study, em Boston, 

EUA, foi utilizado um QFA parcial, incluindo 15 tipos de frutas e 30 

hortaliças. Numa sub-amostra de 127 participantes, as frutas e hortaliças do 

QFA foram comparadas com o método de pesagem de alimentos realizado 
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em múltiplos dias, apresentando um coeficiente de correlação médio de 

r=0,57 para todas as frutas e hortaliças. 

Acreditamos que o QFA parcial aqui utilizado tenha conseguido aferir 

a ingestão de vitaminas antioxidantes dos participantes do SPAH em quase 

sua totalidade.   

 

Bases de dados nutricionais 

 

No presente estudo foram utilizadas duas bases de dados nacionais e 

uma base de dados norte-americana para a conversão dos alimentos 

coletados pelo QFA em vitaminas antioxidantes, sendo: i) para o conteúdo 

de vitamina C dos alimentos foram utilizadas as informações da “Tabela 

Brasileira de Composição de Alimentos – TACO”, versão II122; ii) para os 

carotenóides (alfa-caroteno, beta-caroteno, beta-criptoxantina, licopeno e 

luteína+zeaxantina) foi utilizada, primeiramente, a publicação recente 

“Fontes Brasileiras de Carotenóides – Tabela Brasileira de Composição de 

Carotenóides em Alimentos”88; iii) para completar as informações sobre 

carotenóides que não eram encontradas na base de dados brasileira, foi 

utilizada a base de dados de carotenóides do Ministério da Agricultura dos 

Estados Unidos (USDA/NDL).123  

Embora os procedimentos metodológicos para a construção das duas 

tabelas nacionais e da tabela norte-americana tenham sido bastante 

criteriosos, envolvendo análise cromatográfica por HPLC de diversas 

amostras para cada alimento88,122,123, muitas são as limitações devidas às 
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tabelas de composição de alimentos, que são incompletas e não 

contemplam todos os alimentos que fazem parte dos hábitos e práticas 

alimentares de diferentes populações, o que pode influenciar de forma 

significativa os valores nutricionais utilizados para a avaliação do consumo 

alimentar em estudos epidemiológicos, os quais podem obscurecer as 

associações entre dieta e enfermidades.102 

 

8.2.5.5 Fatores de confusão 

 

O desenho do estudo e o protocolo seguido na condução do SPAH 

permitiram coletar informações sobre variáveis que se mostraram 

associadas ao consumo de frutas e hortaliças na literatura como sexo, idade, 

escolaridade, renda mensal, atividade física, IMC, perfil lipídico, níveis de 

pressão arterial, antecedentes de diabetes mellitus e enfermidades 

cardiovasculares, história pessoal de AVC e história familiar de demência. 

As análises posteriores identificaram como fatores de confusão no presente 

estudo o nível de escolaridade, renda, IMC, níveis séricos de HDL-colesterol, 

atividade física, pressão arterial sistólica, consumo de carnes vermelhas e 

consumo de peixes, sendo que todos os modelos de regressão foram 

ajustados por estas variáveis. Assim, erros de classificação importantes para 

estes fatores parecem improváveis.  

Contudo, não podemos excluir a possibilidade de que os resultados 

que observamos sejam devidos a um efeito de confusão residual. 

Recentemente, diferentes genes têm sido relacionados à maior 



_________________DISCUSSÃO 
 

 

121 
 

predisposição de declínio cognitivo e demência.45 No presente estudo não 

foram examinados os possíveis efeitos de fatores genéticos nas associações 

entre o consumo frutas e hortaliças, e de antioxidantes, e o funcionamento 

ou comprometimento cognitivo. Essa é uma limitação, uma vez que 

evidências de estudos anteriores apontaram que o genótipo positivo para 

APOE4 pode modificar associações entre dieta e 

funcionamento/comprometimento cognitivo.77  

Em nosso estudo, ainda que de uma forma indireta, o possível efeito 

de confusão de uma maior predisposição genética ao declínio cognitivo nos 

idosos foi explorado mediante a variável história familiar de demência, não 

tendo sido encontradas associações significativas entre os antecedentes 

familiares de demência e o comprometimento cognitivo ou o consumo de 

frutas e hortaliças e de vitaminas antioxidantes. 

É importante salientar que os efeitos do consumo de frutas e 

hortaliças e de seus antioxidantes específicos são de difícil identificação em 

estudos observacionais. Isto ocorre, principalmente, devido ao fato de que 

alguns alimentos como frutas e hortaliças são fontes comuns de outros 

componentes dietéticos, além das vitaminas antioxidantes, que poderiam 

estar implicados na neuroproteção como vitaminas do complexo B (ex. ácido 

fólico), minerais (ex. selênio), fitoquímicos (ex. polifenóis) e outros 

compostos benéficos (ex. fibras alimentares), bem como são fontes de 

outros compostos não tão benéficos a exemplo dos pesticidas, agrotóxicos e 

outras substâncias químicas, os quais podem estar presentes nestes 

alimentos. Esta é uma limitação inerente aos estudos sobre a ingestão de 
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nutrientes específicos derivada de dados coletados em estudos 

epidemiológicos.136 Por isso, a análise por grupos de alimentos ou por 

padrões alimentares tem se tornado cada vez mais indicada para a 

investigação das associações entre dieta e DCNT. 

 Com relação às vitaminas antioxidantes, existe ainda a possibilidade 

de haver sinergismo entre dois ou mais destes compostos173,174, o que pode 

ter sido a causa das associações inversas com funcionamento cognitivo 

observadas em um modelo no qual permaneceram juntos alfa (associação 

inversa) e beta-caroteno (associação positiva). Porém, a possibilidade de 

usar modelos de regressão múltipla auxilia a identificar o efeito independente 

dos diferentes nutrientes em relação ao desfecho, caso ele exista. 

 

8.3 Interpretação dos resultados obtidos 

 

8.3.1 Consumo de frutas e hortaliças dos idosos do SPAH e seus 

determinantes socioeconômicos  

 

Em nosso estudo, apenas 19,8% (I95%C 18,1-21,5) dos participantes 

da inclusão do SPAH ingeriam 5 ou mais porções de frutas e hortaliças 

combinadas ao dia, atingindo as recomendações atuais da OMS. Este 

consumo se associou positivamente à maior escolaridade (quatro ou mais 

anos de estudo) e maior faixa de renda mensal dos idosos (a partir de 2 

salários mínimos). Além disso, aproximadamente um terço dos participantes 

(35%) não tinha hábito de consumir frutas ou hortaliças diariamente.  
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Diversos estudos realizados dentro e fora do país têm demonstrado 

resultados similares aos nossos. A Pesquisa Mundial de Saúde realizada em 

2002-2003, por iniciativa da OMS, mostrou que nas nações em 

desenvolvimento apenas 22% dos indivíduos a partir dos 18 anos de idade 

tinham um consumo diário adequado de frutas e hortaliças (≥400g/dia), 

sendo esta frequência bastante similar à observada no presente estudo.169  

Pesquisas realizadas em países mais ricos também apontaram um 

consumo insuficiente de frutas e hortaliças, como descrito no estudo de 

Blanck et al170, o qual demonstrou que aproximadamente 1/4 dos adultos 

norte-americanos consumiam 5 ou mais porções destes alimentos ao dia e 

que a tendência no consumo destes alimentos se manteve inalterada entre 

1994 e 2005. Em estudo realizado pelo Center for Diseases Control – 

CDC175 nos Estados Unidos, no ano de 2005, foi observado que indivíduos 

com idade maior que 65 anos e com maiores níveis de escolaridade eram os 

que tinham ingestão mais elevada de frutas e hortaliças. Outra pesquisa, 

realizada com os países da União Européia, apontou que metade das 

nações avaliadas apresentava um consumo médio per capita de frutas e 

hortaliças combinadas menor do que 275g/dia, o que representa 68,8% da 

recomendação mínima proposta pela OMS.171 

No Brasil, o Ministério da Saúde176 destacou que o consumo de frutas 

e hortaliças deve ser incentivado e aumentado, e que este faz parte das 

diretrizes oficiais para a promoção da alimentação saudável. Embora sejam 

escassos, os estudos sobre o consumo destes alimentos no país apontam 

para níveis muito aquém do recomendado. Dados das Pesquisas de 
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Orçamento Familiar – POF realizadas em todas as áreas metropolitanas em 

1989 e 1996, sugerem que a contribuição das frutas, sucos de frutas e 

vegetais para o total de energia consumido pela população está 

declinando.177 A Pesquisa de Orçamento Familiar - POF conduzida em 

2002-2003 estimou que a o valor referente à aquisição individual de frutas e 

vegetais é de 67g/dia e 79g/dia, respectivamente, valores muito inferiores ao 

recomendado para alcançar as necessidades nutricionais para uma boa 

saúde e prevenção de doenças crônicas (≥400g/dia de frutas e hortaliças 

combinados).178 

Mondini166 recentemente apresentou dados sobre o consumo de 

frutas e hortaliças da população adulta urbana brasileira com base nas 

informações registradas no Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL). Os 

dados eram referentes às entrevistas telefônicas realizadas no ano de 2008 

com 54353 indivíduos de todas as capitais dos 26 Estados brasileiros e do 

Distrito Federal179. No conjunto, menos de 1/5 dos indivíduos entrevistados 

nas 27 cidades atingiram as recomendações diárias para o consumo de 

frutas e hortaliças, sendo este mais freqüente para aqueles indivíduos com 

65 anos de idade ou mais (23,5%) e para os entrevistados que tinham maior 

nível de escolaridade (12 anos de estudo ou mais) (26,7%). Mais 

especificamente para o município de São Paulo, a prevalência de consumo 

de pelo menos 5 porções diárias de frutas e hortaliças foi de 18,8%, similar 

ao encontrado no presente estudo.166 



_________________DISCUSSÃO 
 

 

125 
 

Jaime e Monteiro92 investigaram o consumo de frutas e hortaliças em 

amostra probabilística nacional composta por 5000 indivíduos com idade 

acima de 18 anos, incluindo idosos. Esses autores observaram que para os 

participantes com 65 anos de idade ou mais a prevalência de consumo 

adequado, segundo as recomendações da OMS, foi de 20,6% para 

mulheres e 14,8% para homens e da mesma forma que no presente estudo, 

este consumo se associou a maior renda (tendo a quantidade de bens no 

domicílio como um indicador da renda) e a maior escolaridade. 

Neutzling et al168, em pesquisa realizada na cidade de Pelotas, no Rio 

Grande do Sul, com 972 indivíduos com idade entre 20 e 69 anos, o 

consumo de frutas e hortaliças foi aferido por meio de perguntas curtas a 

respeito da freqüência mensal de ingestão destes alimentos no último ano. 

Apenas 1/5 dos entrevistados (20,9%) relataram um consumo de frutas e 

hortaliças considerado regular pelos autores (5 dias ou mais por semana). 

Indivíduos com 60 anos de idade ou mais tiveram 2 vezes mais chances de 

atingir esse consumo regular, assim como os participantes das classes 

sócio-econômica A e B.  

Apenas uma pesquisa descreveu o consumo de frutas e hortaliças de 

idosos brasileiros, dentre outros hábitos de saúde. O estudo envolveu 1558 

participantes, com idade média de 69 anos (DP=7,3), residentes na cidade 

de Bambuí, Minas Gerais e mostrou um consumo de frutas e hortaliças 

bastante inferior ao observado no presente estudo. A prevalência de 

consumo adequado, definido como um consumo de 5 porções de frutas e 

hortaliças por semana nos últimos 12 meses, foi de 51,5%.167 
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Desta forma, a maioria dos estudos sugerem que o consumo de frutas 

e hortaliças está aquém das recomendações atuais para a manutenção de 

uma saúde adequada e prevenção de doenças crônicas, e que o consumo 

dos indivíduos que atingem essas recomendações está associado a 

determinantes socioeconômicos. 

De acordo com Jaime e Monteiro92, no Brasil, os indivíduos mais 

velhos estiveram menos expostos ao padrão alimentar moderno, que inclui 

alimentos processados e de elevada densidade energética, sendo seu maior 

consumo de frutas e hortaliças um efeito de coorte. Por outro lado, o nível de 

escolaridade, independentemente da renda, parece expressar o 

entendimento e a valorização da importância do consumo destes alimentos 

que o indivíduo atribui à sua saúde. 

Porém, segundo Darmon e Drewnowski180, em uma revisão sobre os 

determinantes socioeconômicos e qualidade da dieta, muito além do 

conhecimento nutricional ou motivação para o consumo está o custo dos 

alimentos. Confirmando o efeito da renda na participação de frutas e 

hortaliças na dieta, pesquisas têm apontado que, no Brasil, o consumo 

destes alimentos nas classes de menores rendimentos (renda per capita de 

até 1/4 de salário-mínimo) é 4,5 vezes inferior ao das classes com 

rendimentos mais elevados (acima de 5 salários-mínimos per 

capita).166,177,181 Claro et al182, em estudo com informações obtidas pela 

Pesquisa de Orçamento Familiar – POF 1998-1999, apontaram que a renda 

e mais especificamente os preços, influenciam a presença das frutas e 

hortaliças na dieta dos paulistanos, estimando-se que a redução de 1% do 
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preço destes alimentos poderia aumentar em 0,2% sua participação no total 

de calorias adquirido pelo domicílio e, em contrapartida, o aumento de 1% 

na renda familiar poderia elevar esta participação em 0,04%.  

  

8.3.2 Consumo de Carotenóides e de Vitamina C 

 

A seguir serão discutidos os resultados relativos ao consumo de 

carotenóides e de vitamina C observados em nossa população em 

comparação a outras pesquisas realizadas internacionalmente e no país. O 

Brasil carece de dados referentes ao consumo de micronutrientes 

antioxidantes em idosos e de suas possíveis associações com o estado de 

saúde, o que torna os resultados obtidos no presente estudo difíceis de 

serem comparados. Foram encontrados apenas dois estudos de base 

populacional que apresentaram dados sobre consumo de vitamina C de 

idosos. Não foi possível encontrar nenhuma publicação específica sobre a 

ingestão de carotenóides em população idosa brasileira. 

 

Carotenóides 

 

No SPAH, apenas 28,5% (n=402) dos participantes da inclusão e 

24,1% (n=344) daqueles avaliados no seguimento, atingiram o que seria 

considerada uma ingestão “prudente” de beta-caroteno (3 a 6mg/dia).89 

Padovani e Amaya-Farfán85 analisaram a disponibilidade de fontes de 

carotenóides em domicílios urbanos de 11 cidades brasileiras, por meio de 
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dados de aquisição de alimentos fonte de alfa-caroteno, beta-caroteno, beta-

criptoxantina, licopeno, luteína e zeaxantina publicados pela Pesquisa de 

Orçamento Familiar – POF 1995-1996.163 Embora estes resultados sejam 

uma estimativa indireta do consumo individual de carotenóides, não tendo 

sido levadas em consideração informações importantes como idade, sexo, 

consumo real dos alimentos fonte de carotenóides de cada um dos 

moradores do domicílio e refeições realizadas fora de casa, os resultados 

apontaram um baixo consumo destes micronutrientes no país, bem como no 

município de São Paulo.  

 

Beta-caroteno 

No presente estudo a média de consumo diário de beta-caroteno foi 

de 2,22mg/dia na inclusão e 2,08mg/dia no seguimento. O consumo diário 

de 2mg ou mais deste carotenóide é observado normalmente entre os 

adultos de outros países.86 Em pesquisa realizada por Morris et al77, com 

815 idosos residentes de Chicago, EUA, o consumo médio de beta-caroteno 

dietético estimado por meio da aplicação de um QFA foi de 2,7mg/dia. A 

ingestão média de beta-caroteno na Alemanha é de 1,8mg/dia, ao passo que 

na Finlândia, o consumo deste antioxidante varia entre 1,7 e 2,1mg/dia e na 

Holanda, a média é de 3,0mg/dia183. Dados mais recentes sobre o consumo 

de beta-caroteno em 10 países europeus (Dinamarca, França, Alemanha, 

Grécia, Itália, Noruega, Espanha, Suécia, Holanda e Reino Unido) foram 

publicados a partir do estudo de coorte EPIC (European Prospective 

Investigation into Cancer and Nutrition). Os resultados para participantes 
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com idade entre 35 e 74 anos mostraram que o consumo diário de beta-

caroteno médio variou entre 1,9mg/dia na Suécia até 3,9mg/dia no Reino 

Unido. O consumo médio de todas as nações foi de 2,8mg/dia para homens 

e de 2,9mg/dia para mulheres, os quais podem ser considerados limítrofes 

em relação às recomendações inferiores do IOM de 3,0mg/dia e cerca de 

50% maior do que os valores observados em nossa pesquisa.184  

No estudo de Padovani e Amaya-Farfán85, em geral, os alimentos que 

mais contribuíram para o fornecimento de beta-caroteno à dieta dos 

brasileiros residentes dos centros urbanos foram: cenoura, abóbora, manga 

e tomate. Em nosso estudo, dois destes alimentos, cenoura e tomate, foram 

citados pelos idosos entre as 8 frutas e hortaliças mais consumidas. No 

estudo EPIC, o consumo de beta-caroteno das 10 nações européias 

investigadas foi derivado quase que exclusivamente de frutas e hortaliças.184 

 

Licopeno 

Os relatos de ingestão diária média de licopeno têm variado 

significativamente, especialmente devido aos diferentes métodos utilizados 

para a estimativa do consumo deste micronutriente.86 Em nosso estudo, o 

consumo diário médio de licopeno relatado pelos idosos na inclusão e no 

seguimento foi de 1,9mg/dia, o qual, segundo Rao185, é inferior aos 

consumos médios diários observados nos Estados Unidos, que  variam entre 

3,7mg/dia a 16,2mg/dia. Consumos ainda maiores são encontrados no 

Canadá, chegando a 25,2mg/dia.185 Por outro lado, nossos achados foram 
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maiores do que os observados na Alemanha (1,3mg/dia), Reino Unido 

(1,1mg/dia) e Finlândia (0,7mg/dia).185  

Embora não exista uma recomendação oficial para o consumo diário 

de licopeno, pesquisadores sugerem que a ingestão de 5mg/dia a 7mg/dia 

de licopeno seria suficiente para a manutenção de níveis séricos adequados 

deste nutriente para combater o estresse oxidativo e prevenir DCNT em 

indivíduos saudáveis.186 Os consumos médios observados no presente 

estudo corresponderam a menos de 40% destes valores. 

 

Alfa-caroteno 

Os consumos médios de alfa-caroteno relatados em nossa pesquisa 

foram de 0,60mg/dia na inclusão e de 0,56mg/dia no seguimento. Estudos 

realizados em países europeus mostraram consumos médios de alfa-

caroteno bastante variados, sendo encontrados consumos de 0,15mg/dia na 

Itália187, de 0,22 a 0,26mg/dia na Espanha188-190, de 0,34mg/dia no Reino 

Unido191, de 0,53mg/dia na Finlândia192 e de 0,69mg/dia na Holanda192, 

sendo que somente estes dois últimos estudos apresentaram resultados 

similares aos nossos. 

 

Beta-criptoxantina 

Os idosos do SPAH relataram um consumo médio de beta-

criptoxantina de 0,31mg/dia na inclusão e de 0,32mg/dia no seguimento. 

Nossos achados são idênticos a resultados de uma pesquisa sobre 

orçamento familiar espanhola, realizada com 6000 domicílios189, na qual se 
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observou uma ingestão média de beta-criptoxantina de 0,31mg/dia. Por 

outro lado, encontramos consumos médios superiores aos observados em 

um grande inquérito nutricional realizado na Holanda, no qual se observou 

uma ingestão média de beta-criptoxantina de 0,21mg/dia para mulheres e 

0,16mg/dia para homens.192 

 

Luteína/zeaxantina 

Em nossa pesquisa foram observados consumos médios de 

luteína/zeaxantina de 1,39mg/dia na inclusão e de 1,27mg/dia no 

seguimento. Estes resultados se assemelham aos achados de uma pesquisa 

realizada na Espanha sobre a relação de carotenóides com o risco câncer 

gástrico, na qual o consumo médio de luteína e zeaxantina observado foi de 

1,47mg/dia.190 Porém, em estudo italiano, o consumo médio de 

luteína/zeaxantina estimado por registros alimentares de 7 dias foi de 

4,01mg/dia, o qual é muito superior aos nossos resultados.187  

 

Carotenóides totais 

Além das recomendações do IOM para o consumo diário prudente de 

beta-caroteno, a World Cancer Research Fundation - WCRF193 propôs que 

uma ingestão de carotenóides totais variando entre 9 e 18mg/dia seria 

protetora contra o câncer e outras enfermidades crônicas. No presente 

estudo, nem na inclusão (6,4mg/dia) e nem no seguimento (6,1mg/dia) foram 

alcançados os valores mínimos sugeridos como protetores.    
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O consumo de carotenóides totais encontrado no estudo de 

Wengreen et al136, realizado com 3632 idosos participantes do estudo 

prospectivo The Cache County Study, em Utah (EUA), foi muito superior ao 

observado em nossa população e atingiu as recomendações propostas pela 

WCRF, sendo de 10,5mg/dia para homens e 13,5mg/dia para mulheres). 

 

Vitamina C 

 

Somente os participantes que se encontravam no Quartil 1 de 

consumo de frutas e hortaliças deixaram de atingir as recomendações 

diárias para ingestão de vitamina C.89 Em nosso estudo, a ingestão média 

de vitamina C na inclusão foi de 165,7mg/dia, representando mais que o 

dobro da ingestão diária recomendada para mulheres (75mg/dia) e sendo 

85% maior que as recomendações para homens (90mg/dia).89 No 

seguimento, o consumo médio dos idosos foi de 143,9mg/dia, e embora 

menor que a ingestão média na inclusão ainda foi bem mais elevado que as 

recomendações. 

No estudo de Velásquez-Melendez et al194, realizado no município de 

Cotia, Região Metropolitana de São Paulo, com 548 indivíduos adultos e 

idosos, os autores encontraram que o consumo médio de vitamina C entre 

os participantes com idade entre 60 e 88 anos foi de 85,1mg/dia, o qual foi 

inferior aos nossos achados, mas indicou que, em geral, estes indivíduos 

alcançavam as recomendações diárias para este micronutriente. 
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Por outro lado, em outro estudo brasileiro, realizado por Lopes et al195, 

com adultos e idosos do município de Bambuí, Minas Gerais, 96,4% dos 

participantes com idade maior ou igual a 60 anos não atingiam as 

recomendações diárias para a ingestão de vitamina C. 

Resultados similares ao consumos para vitamina C encontrados nesta 

pesquisa foram observados nos países desenvolvidos. No estudo de 

Wengreen et al136, com 3632 idosos norte-americanos participantes da 

coorte The Cache County Study, os autores observaram consumos médios 

de vitamina C, de 169,4mg/dia para homens e 195,1mg/dia para mulheres. 

Em outro estudo, realizado com 1589 idosos japoneses-americanos 

participantes do Kame Project, em Washington, no qual o consumo alimentar 

foi estimado por um QFA, os autores observaram consumos de vitamina C 

que variaram entre 90,7mg/dia a 160,7mg/dia.79 Informações do estudo 

EPIC para vitaminas hidrossolúveis apontaram que o consumo de vitamina 

C entre idosos (65 a 74 anos de idade) variou de 84,0mg/dia para homens e 

88,4mg/dia para mulheres na Suécia até 207,5mg/dia para homens em 

Murcia e 149,6mg/dia em Granada, ambas as cidades localizadas na 

Espanha. Segundo os pesquisadores, as frutas e hortaliças foram 

indiscutivelmente as principais fontes de vitamina C dos países europeus 

estudados. Além disso, os autores relataram que as recomendações diárias 

de vitamina C não deixaram de ser atendidas em nenhuma das nações 

envolvidas no estudo. 
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8.3.3 Associações entre consumo de frutas e hortali ças e de 

antioxidantes e comprometimento cognitivo 

 

A seguir, serão discutidos os resultados encontrados na inclusão e no 

seguimento do presente estudo à luz das publicações realizadas a respeito 

da relação entre padrões e componentes da dieta e o 

funcionamento/comprometimento cognitivo em idosos.  

 

 8.3.3.1 Estudo Transversal 

 

Frutas e hortaliças 

 

O consumo maior ou igual a 508g diários de frutas e hortaliças 

combinadas, referente ao quartil de consumo mais elevado destes 

alimentos, representou um aumento médio de 0,87 (I95%C 0,43-1,32) 

pontos no escore de funcionamento cognitivo dos participantes da inclusão. 

Quando se utilizou o ponto de corte para ingestão diária protetora de frutas e 

hortaliças combinadas proposta pela OMS (≥400g/dia), o aumento médio no 

escore cognitivo foi de meio ponto (I95%C 0,19-0,81) em relação aos idosos 

que não alcançavam as recomendações. Na análise de regressão logística, 

os idosos que atingiram o consumo de 400g ou mais diários de frutas e 

hortaliças combinadas tiveram um risco 42% menor de apresentar 

comprometimento cognitivo do que os participantes com ingestão 

inadequada destes alimentos (<400g/dia) (OR=0,58; I95%C 0,36-0,91).  
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Escassos estudos transversais que analisaram o consumo de frutas e 

hortaliças e o funcionamento ou declínio cognitivo foram encontrados. 

Porém, os achados de uma única pesquisa brasileira e de investigações 

internacionais mostraram, em geral, evidências consistentes com nossos 

resultados. 

No Brasil, o estudo transversal de Valle et al167, realizado com 1558 

indivíduos com idade maior ou igual a 60 anos, residentes de Bambuí, Minas 

Gerais, teve como objetivo investigar fatores associados ao funcionamento 

cognitivo a partir do desempenho no Mini-Mental State Examination 

(MMSE).196 Os autores encontraram que participantes com consumo de 

frutas e hortaliças inferior a 5 porções semanais nos últimos 12 meses, 

aferido por meio de uma pergunta simples sobre freqüência de consumo 

destes alimentos, tiveram pior desempenho no teste cognitivo aplicado 

(escores ≤13 pontos, relativos ao percentil 5) (OR=1,94; I95%C 1,46-2,59).  

No estudo transversal de Polidori et al141, realizado com 193 adultos e 

idosos da cidade de Dusseldorf, na Alemanha, foi aplicado um QFA para a 

classificação dos participantes segundo seu consumo diário de frutas e 

hortaliças. Os indivíduos que foram classificados como tendo uma elevada 

ingestão diária de frutas e hortaliças (≥400g/dia) tiveram melhor performance 

cognitiva, menores indicadores de oxidação lipídica (menores níveis séricos 

de isoprostanas) e maiores concentrações séricas de antioxidantes 

(carotenóides e vitamina E) em relação aos participantes com baixo 

consumo destes alimentos (<100g/dia). Assim como em nossa pesquisa, 
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estes achados foram independentes da idade, sexo, nível de escolaridade, 

atividade física, IMC e perfil lipídico sérico. 

Na pesquisa de Lee et al197, com 449 coreanos com 60 anos de idade 

ou mais, o consumo de frutas e hortaliças foi obtido por meio de 

recordatórios de 24 horas e o funcionamento cognitivo foi estimado pelo 

Mini-Mental State Examination (MMSE), adaptado para população coreana. 

As mulheres que apresentaram comprometimento cognitivo (escores ≤ 19 

pontos) tiveram menores consumos de frutas e de hortaliças. No caso dos 

homens, o baixo consumo de frutas, mas não de hortaliças, se associou 

significativamente ao comprometimento cognitivo.  

Ortega et al198, em pesquisa realizada com 260 idosos residentes de 

Madri, na Espanha, aplicaram dois testes para aferir o funcionamento 

cognitivo, o Mini-Mental State Examination (MMSE)196 e o Pffeifer´s Mental 

Status Questionnaires (PMSQ)199, além de ter sido realizado o método de 

pesagem de alimentos durante 7 dias consecutivos. No MMSE, idosos com 

menos de 28 pontos no escore cognitivo tiveram piores consumos de frutas 

(r=0,1634, p < 0,05) e no PMSQ, piores escores cognitivos se associaram a 

consumos mais baixos de hortaliças e de frutas (p<0,05).  

 

Vitaminas Antioxidantes 

  

No presente estudo encontramos uma associação positiva entre o 

consumo de beta-caroteno e funcionamento cognitivo dos participantes na 

inclusão, sendo que cada 1mg/dia consumido deste carotenóide elevava o 
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escore cognitivo dos idosos em 0,20 pontos. Os participantes que 

consumiam de 3,2mg/dia a 7,2mg/dia de beta-caroteno (Quartil 4) tiveram 

um aumento médio de 1 ponto no escore cognitivo em relação aos idosos do 

quartil de consumo mais baixo (β=0,9557; I95%C 0,5209-1,1191). Não foram 

observadas associações entre o consumo de alfa-caroteno, beta-

criptoxantina, licopeno e luteína/zeaxantina e comprometimento cognitivo. 

Parte importante das evidências epidemiológicas a respeito das 

associações entre antioxidantes e funcionamento cognitivo em idosos com 

ausência de demência vem de estudos transversais realizados em outros 

países.142,200,201 Contudo, poucos destes estudos têm avaliado o consumo 

alimentar de vitaminas antioxidantes, ao invés da ingestão de suplementos 

nutricionais destes micronutrientes, o que torna mais difícil a comparação de 

nossos achados.142,200 Além disso, não foi encontrada nenhuma publicação 

brasileira sobre a relação entre antioxidantes da dieta e funcionamento ou 

comprometimento cognitivo. 

Em uma análise transversal da coorte Rotterdam Study200, com 5182 

indivíduos holandeses a partir de 55 anos, foi aplicado um QFA para 

avaliação do consumo de antioxidantes. Por meio de análise de regressão 

logística multivariada, os autores mostraram resultados semelhantes aos 

encontrados em nosso estudo, sendo que participantes com baixo consumo 

de beta-caroteno (menor que 0,9mg/dia) tinham um risco 2 vezes maior 

(I95%C 1,17-3,08) de apresentar comprometimento cognitivo (escores ≤ 25 

pontos), estimado pelo Mini-Mental State Examination (MMSE)196, em 

relação aos participantes com consumo maior ou igual a 2,1mg/dia deste 
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antioxidante. Além disso, assim como em nossa pesquisa, os autores não 

observaram associações significativas entre o consumo de vitamina C e de 

vitamina E e comprometimento cognitivo.200  

No estudo de Mendelsohn et al201, com 1059 idosos norte-americanos 

participantes do estudo MoVIES, na Pennsylvania, a suplementação 

alimentar com pelo menos um destes antioxidantes: vitamina A, beta-

caroteno, vitamina C ou vitamina E, se associou à melhor performance dos 

participantes em uma bateria de 15 testes que avaliavam diversos domínios 

que podem ser afetados pela demência. Porém, após o ajuste por idade, 

sexo e escolaridade, as associações encontradas desapareceram. 

Em outro estudo transversal com 1389 indivíduos a partir de 59 anos 

de idade participantes do estudo EVA (Etude du Viellissement Arteriel), Berr 

et al202 não avaliaram o consumo alimentar dos indivíduos, mas mostraram 

uma associação entre baixos níveis séricos de carotenóides totais 

(<1,86µmol/l) e baixa performance em dois testes cognitivos, o Trail-Making 

Test (OR=1,34; I95%C 0,99-1,81) e o Digit Symbol Substitution (OR=1,38; 

I95%C 1,02-1,89).  

Não foram encontradas pesquisas transversais sobre possíveis 

associações entre o consumo alimentar de alfa-caroteno, beta-criptoxantina, 

licopeno e luteína/zeaxantina e comprometimento cognitivo. 
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8.3.3.2 Estudo longitudinal  

 

Frutas e hortaliças 

 

Não foram encontradas associações entre o consumo médio de frutas 

e hortaliças e o funcionamento ou o comprometimento cognitivo após dois 

anos de seguimento. Na mesma direção observada nas análises da inclusão 

do SPAH, os resultados da regressão linear múltipla mostraram que o 

funcionamento cognitivo médio dos idosos que se encontravam no Quartil 4 

de consumo de frutas e hortaliças (de 459g/dia a 744g/dia) apresentavam 

um escore médio de funcionamento cognitivo de 0,5 pontos maior em 

relação ao idosos do Quartil 1 (de 30g/dia a 193g/dia), porém esta tendência 

não foi significativa. Da mesma forma, o consumo diário adequado de frutas 

e hortaliças (≥400g/dia) representou um aumento de quase 1 ponto no 

escore cognitivo dos participantes em relação aos idosos que consumiam 

menos de 400g/dia de frutas e hortaliças combinadas, mas esta associação 

não foi significativa no modelo ajustado pelas demais variáveis de confusão 

e co-variáveis.  

O limitado número de estudos sobre consumo de frutas e hortaliças e 

cognição, em geral, apresentam resultados que sustentam nossos achados. 

Embora associações entre o consumo de frutas e hortaliças combinadas 

tenham sido encontradas em estudos transversais,141,167,197,198 estudos de 

coorte mostram evidências conflitantes. 
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No estudo prospectivo norte-americano realizado por Kang et al135, 

com enfermeiras a partir de 70 anos de idade do The Nurse´s Health Study, 

o consumo de frutas e hortaliças foi obtido por meio da análise das seções 

de frutas e hortaliças de um QFA e o funcionamento cognitivo foi estimado 

pelo Telephone Interview of Cognitive Status (TICS)203  e pelo East Boston 

Memory Test.204 Os autores utilizaram a média do consumo de frutas e 

hortaliças coletada em 4 a 5 aplicações do QFA às idosas nos 10 anos 

anteriores às análises. O declínio cognitivo representou a média de 

funcionamento cognitivo mensurada em 2 anos. Assim como em nossa 

pesquisa, as mulheres do maior quintil de consumo de frutas e hortaliças 

tinham maior escolaridade e eram mais fisicamente ativas. Em análise de 

regressão linear múltipla, os pesquisadores encontraram que o consumo 

elevado de frutas e hortaliças combinadas não se associou à melhor 

performance cognitiva das idosas (β=-0,01; I95%C -0,04-0,03; p=0,70). Por 

outro lado, idosas com consumo elevado de hortaliças (quinto quintil), mas 

não de frutas, apresentaram uma diferença média no declínio cognitivo de 

0,04 unidades ao longo de 2 anos (I95%C 0,01-0,08; p<0,01), em relação às 

idosas do quintil de referência.  

No seguimento de 3718 idosos do estudo Chicago Health and Ageing 

Project – CHAP, com duração de 6 anos, não foram encontradas 

associações entre o consumo de frutas, mensurado por um QFA, e o 

declínio cognitivo, estimado a partir da combinação de 3 testes (East Boston 

Tests of Immediate and Delayed Recall, Mini-Mental State Examination e 

Symbol Digit Modalities Test). Porém, a taxa de declínio cognitivo global de 
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0,016 unidades por ano (p=0,04), foi mais lenta nos indivíduos que se 

encontravam no quinto quintil de consumo de hortaliças, em comparação 

aos idosos do menor quintil.205 

Resultados mais expressivos foram observados por Dai et al79 em 

investigação prospectiva (seguimento médio de 6,3 anos) sobre a relação 

entre o consumo de sucos de frutas e hortaliças e a incidência de Doença de 

Alzheimer em 1589 japoneses-americanos, com 65 anos de idade ou mais, 

participantes do The Kame Project. Os pesquisadores aplicaram um QFA 

desenvolvido para populações asiáticas para avaliar o consumo alimentar e 

o diagnóstico de demência foi realizado por psicometristas treinados. O risco 

relativo para Doença de Alzheimer foi de RR=0,24 (I95%C 0,09-0,61) em 

idosos que consumiam sucos de frutas e/ou hortaliças pelo menos 3 vezes 

por semana em relação aos idoso que ingeriam estas bebidas menos de 1 

vez por semana.  

Evidências de estudos longitudinais a respeito das associações entre 

padrões de dieta que envolvem o elevado consumo de frutas e hortaliças, 

têm mostrado, de forma mais clara, o papel protetor da dieta sobre o 

funcionamento cognitivo. Este é o caso das pesquisas a respeito das 

associações entre comprometimento cognitivo adesão à Dieta Mediterrânea 

tradicional, caracterizada por uma ingestão elevada de peixes, cereais, 

frutas, hortaliças, azeite de oliva e ingestão moderada de vinho tinto, além 

do baixo consumo de carne vermelha, leite e produtos lácteos.8,80-82 

Recentemente, uma publicação demonstrou que, em 2148 indivíduos com 

65 anos de idade ou mais, residentes em Nova Iorque, um padrão dietético 
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formado por elevados consumos de nozes, peixes, aves, frutas, tomates, 

vegetais crucíferos e vegetais folhosos verde-escuros e baixos consumos de 

carnes vermelhas e vísceras, manteiga e produtos lácteos integrais, foi 

fortemente protetor contra o desenvolvimento da Doença de Alzheimer.137  

 

Vitaminas Antioxidantes 

 

Grandes estudos prospectivos têm examinado as associações entre o 

consumo de antioxidantes e funcionamento cognitivo ao longo do 

tempo.77,136,202,206 Porém, os resultados destes estudos têm apontado para 

evidências inconsistentes, provavelmente devido a diferenças nos desenhos 

de estudo, dificuldades na estimativa e definição de comprometimento 

cognitivo, erros na medida do consumo dietético, diferenças nas tabelas de 

composição de alimentos ou fatores de confusão relacionados a ambos, 

consumo de antioxidantes e funcionamento cognitivo.136 

Os resultados obtidos para as associações entre o consumo de 

antioxidantes e funcionamento/comprometimento cognitivo após dois anos 

de seguimento, mostraram-se similares aos achados das análises da 

inclusão do SPAH. De fato, o consumo de beta-caroteno se mostrou 

associado a maiores escores cognitivos (β=0,0008; I95%C 0,0000-0,0016), 

sendo que idosos com consumos de beta-caroteno entre 1,9mg/dia a 

2,9mg/dia (Quartil 4) apresentaram um escore médio de funcionamento 

cognitivo 0,68 pontos maior do que aqueles participantes com consumos de 

beta-caroteno entre 0,08mg/dia e 1,11mg/dia (Quartil 1). Assim como no 
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estudo transversal, não foram encontradas associações entre funcionamento 

e comprometimento cognitivo e os demais micronutrientes antioxidantes.  

Embora os resultados de uma análise transversal do Rotterdam Study 

tenham apontado para associações positivas entre beta-caroteno e 

comprometimento cognitivo,200 assim como encontrado em nosso estudo, 

análises longitudinais posteriores, após 6 anos de seguimento, apontaram 

que consumos elevados de vitamina C (RR=0,82; I95%C 0,68-0,99) e de 

vitamina E  (RR=0,82; I95%C 0,66-1,00), mas não de beta-caroteno 

(RR=0,87; I95%C 0,70-1,09), se associaram ao menor risco de Doença de 

Alzheimer.10 Resultados mais recentes desta coorte não mostraram 

associações estatisticamente significativas entre níveis séricos de vitamina A 

e de vitamina E e incidência de declínio cognitivo ou Doença de 

Alzheimer.206 

 Em estudo longitudinal com seguimento de 7,2 anos, com 3632 

idosos do Cache County Study, foi empregado o MMSE para avaliar o 

funcionamento cognitivo e um QFA para mensurar o consumo de 

antioxidantes. De maneira similar aos nossos resultados, em modelo 

ajustado apenas por idade e sexo, o consumo mais elevado de carotenóides 

totais da dieta (Quartil 4 - >15,1UI/dia) representou um aumento significativo 

médio de 1,01 pontos no escore cognitivo da inclusão, mas esta tendência 

não foi significativa no modelo ajustado pelas variáveis de confusão 

identificadas (escolaridade, IMC, atividade física, consumo de álcool, 

tabagismo, diabetes mellitus, histórico de AVC, histórico de doença 

cardiovascular, APOE4 e demais antioxidantes - carotenóides totais e 
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vitamina E). Por outro lado, os idosos dos maiores quartis de consumo 

dietético de Vitamina C (≥224mg/dia) tiveram, em média, escores cognitivos 

0,49 pontos maiores (p=0,001) na inclusão do estudo em relação aos 

participantes do quartil de consumo inferior. Participantes com consumo 

mais elevado de vitamina C e vitamina E combinadas apresentaram um 

aumento médio significativo de 0,92 pontos no escore cognitivo inicial.136  

Contrariamente aos resultados observados em análise transversal do 

estudo EVA, quando os pesquisadores encontraram uma associação 

significativa entre níveis séricos de carotenóides e baixa performance em 

testes cognitivos, uma análise posterior com 1166 participantes com idade 

entre 60 e 70 anos, apontou que níveis baixos de selênio sérico (OR=1,58; 

I95%C 1,08-2,31), mas não de carotenóides totais, estavam 

significativamente associados ao risco aumentado de declínio cognitivo dos 

participantes, estimado pelo MMSE, após 4 anos de seguimento.202 

Os resultados de ensaios-clínicos nos quais se investigou o papel do 

uso de suplementos de beta-caroteno e de vitamina C são conflitantes. No 

estudo de Morris et al207, com 4052 homens adultos e idosos participantes 

do Physician´s Health Study II, apenas a suplementação de beta-caroteno 

(50mg em dias alternados) de longo prazo, com duração a partir de 15 anos, 

mostrou benefícios significativos para o funcionamento cognitivo em relação 

ao placebo. Ensaios-clínicos com menor duração, como os realizados por 

Yaffe et al131 (seguimento médio de 6,9 anos) com 2166 adultos que 

receberam uma combinação de 15mg/dia de beta-caroteno, 500mg/dia de 

vitamina C e 400mg/dia de vitamina E e por Kang et al208 (seguimento médio 
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de 9,6 anos) com 6377 mulheres idosas que receberam 600mg de vitamina 

E, em dias alternados, não encontraram diferenças significativas nas taxas 

de declínio cognitivo entre os grupos de tratamento e placebo. 

 

8.4 Implicações dos resultados encontrados para a p esquisa científica 

e políticas públicas 

 

É esperado que a incidência de comprometimento cognitivo em 

idosos aumente de forma concomitante ao envelhecimento populacional.209 

Dadas as previsões de crescimento da população de idosos no Brasil, novas 

pesquisas devem ser realizadas a fim de buscar a garantia de um 

envelhecimento no qual as funções cognitivas estejam preservadas. Além 

disso, o estabelecimento de estratégias que possam prevenir o 

comprometimento cognitivo associado à idade deve ser prioritário para a 

agenda da Saúde Pública, objetivando que este maior contingente de idosos 

possa manter uma vida ativa e independente, e consequentemente, mais 

saudável dos pontos de vista físico e mental. 

 Os resultados de nossa pesquisa apontaram na direção do papel 

protetor do consumo adequado de frutas e hortaliças, dentro das 

recomendações vigentes da Organização Mundial de Saúde (OMS), para a 

preservação do funcionamento cognitivo de idosos. Em contrapartida, uma 

considerável proporção de participantes apresentou um consumo diário 

muito insuficiente desses itens alimentares, e como conseqüência, de 

vitaminas antioxidantes, o que os tornaria menos protegidos contra o 
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comprometimento das funções cognitivas. Mesmo assim, aqueles 

participantes que apresentaram um consumo adequado de frutas e 

hortaliças (≥400g/dia) e que, portanto, obtiveram uma proteção frente ao 

comprometimento cognitivo, apresentaram também uma dieta pouco variada 

em frutas e hortaliças, sendo que apenas oito itens alimentares 

representaram cerca de 80% do consumo diário destes alimentos (tomate, 

alface, cenoura, banana, laranja/mexerica, maçã/pêra).  

Para que a incidência de declínio cognitivo e de demência possa ser 

minimizada ou postergada no período mais tardio do ciclo da vida, é 

fundamental a implementação de medidas que incentivem o consumo de 

frutas e hortaliças na população brasileira, e que estimulem uma maior 

variabilidade na ingestão diária destes alimentos, em especial entre os 

idosos de menor renda e escolaridade, identificados como um grupo 

vulnerável em nossa pesquisa. 

Por outro lado, o papel de cada um dos micronutrientes antioxidantes 

da dieta no funcionamento cognitivo de idosos ainda precisa ser melhor 

estudado. Ensaios-clínicos com início na vida adulta, para que intervenções 

precoces nos estágios iniciais do envelhecimento cerebral possam ser bem 

examinadas, representam a melhor opção para investigar as associações 

entre dieta e declínio cognitivo, assim como os estudos de coorte com 

seguimentos de longa duração.  

Como tendência para futuras pesquisas, a atenção parece estar 

voltada para a investigação de padrões de dieta saudáveis e protetores 

contra o comprometimento cognitivo, mais do que no consumo de nutrientes 
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específicos, uma vez que os seres humanos fazem refeições com 

complexas combinações de alimentos e nutrientes, que parecem agir em 

sinergia.173   

 

8.4.1 Recomendações 

 

i. Nossos resultados justificam recomendar que os órgãos 

sanitários e as sociedades científicas avancem em um debate 

conclusivo para o desenvolvimento de recomendações 

consensuais para o consumo de frutas e hortaliças de idosos 

brasileiros. As diferentes estratégias para reduzir o risco da 

baixa exposição ao consumo de frutas e hortaliças em idosos 

deveriam considerar os hábitos alimentares locais, a 

variabilidade dos itens alimentares consumidos diariamente e o 

conteúdo de antioxidantes destes alimentos.  

 

ii. A identificação de idosos com baixo consumo diário de frutas e 

hortaliças deveria ser incorporada na prática clínica de atenção 

primária, bem como o aconselhamento dietético a respeito de 

uma dieta adequada e variada com relação a esses itens 

alimentares. 

 

iii. Seria recomendável o estabelecimento de um programa de 

vigilância alimentar e nutricional que vise assegurar a ingestão 
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diária adequada de frutas e hortaliças por adultos e idosos 

brasileiros. 

 

iv. É necessário que seja gerado um maior número de evidências 

científicas sobre o papel protetor de uma dieta equilibrada e 

rica em frutas e hortaliças para o funcionamento cognitivo. 

Maiores informações sobre a qualidade da dieta e a 

identificação de padrões dietéticos saudáveis na idade adulta, 

que ofereçam maior proteção frente ao comprometimento 

cognitivo em idosos, deveriam ser uma prioridade de Saúde 

Pública. 
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9 CONCLUSÕES 

 

i. Existe pouca evidência científica sobre as associações entre o 

consumo de frutas e hortaliças, e de antioxidantes, e o funcionamento 

cognitivo de idosos, em especial, daqueles que vivem em piores condições 

sócio-econômicas em países em desenvolvimento.  

 

ii. Dados sobre o consumo de antioxidantes, e mais especificamente 

de carotenóides, na população brasileira são escassos, principalmente no 

que se refere aos indivíduos com 65 anos de idade ou mais. 

 

iii. Até nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que investigou o 

papel do consumo diário de frutas e hortaliças, e de vitaminas antioxidantes, 

sobre o funcionamento cognitivo de idosos brasileiros.  

 

iv. O SPAH representa um grande estudo prospectivo de base 

populacional cujos resultados sugerem que o consumo maior ou igual a 

400g/dia de frutas e hortaliças combinadas, considerado adequado segundo 

as recomendações da OMS (≥400g/dia), e o consumo diário de beta-

caroteno, a partir de 3,2mg/dia, podem auxiliar na preservação das funções 

cognitivas e, conseqüentemente, retardar o declínio cognitivo em idosos 

 

v. Oitenta por cento dos idosos apresentaram consumos de frutas e 

hortaliças aquém das recomendações da OMS. Os idosos que tinham 
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menores consumos de frutas e hortaliças, e de beta-caroteno, eram aqueles 

que apresentavam menores escores de funcionamento cognitivo e maior 

prevalência de comprometimento cognitivo.  

 

vi. O consumo adequado de frutas e hortaliças em nossa população 

mostrou-se positivamente associado a maiores níveis de escolaridade e 

renda mensal.  

 

vii. Uma baixa variabilidade diária foi observada no consumo de frutas 

e hortaliças, mesmo dentre os idosos que atingiram as recomendações da 

OMS, sendo que as principais frutas e hortaliças consumidas por estes 

indivíduos foram: bananas, laranja/mexerica, maçã/pêra, tomate, alface e 

cenoura. 

 

viii. Embora os resultados obtidos no presente estudo devam ser 

generalizados com cautela para outras populações de idosos no Brasil, é 

bastante provável que idosos residentes das demais áreas de baixa renda 

de outros centros urbanos brasileiros apresentem situação semelhante que a 

observada nessa pesquisa em relação ao consumo diário de frutas e 

hortaliças e de antioxidantes. 
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10 ANEXOS 

 

ANEXO A - Teste de Funcionamento Cognitivo – CSI-D 

INSTRUMENTO DE RASTREAMENTO PARA DEMÊNCIA NA COMUNIDADE (CSI-D) 
 
  EU GOSTARIA QUE O SR/SRA LEMBRASSE MEU NOME.          
MEU NOME É ____________. O SR/SRA PODE REPETIR O MEU NOME POR FAVOR? 
 

0. NÃO CONSEGUE REPETIR O NOME  1. REPETE O NOME COM SUCESSO 
 
NÓS VAMOS COMEÇAR DANDO NOME ÀS COISAS. EU VOU APONTAR ALGUMA COISA E EU 
GOSTARIA QUE O SR/SRA ME FALASSE O NOME DO OBJETO. POR EXEMPLO: 
 

0. INCORRETO   1. CORRETO  
 
1. (ENTREVISTADOR MOSTRA UM LÁPIS)         
COMO SE CHAMA ISSO? 
 
2. (ENTREVISTADOR APONTA PARA O SEU RELÓGIO)       
O QUE É ISTO? 
 
3. (ENTREVISTADOR APONTA A CADEIRA)        
E ISTO? 
 
4. (ENTREVISTADOR APONTA PARA OS SAPATOS [OU MEIAS SE ELES DEIXARAM OS SAPATOS FORA 

DA SALA] )        
     
E ESTES? 
 
5. (ENTREVISTADOR MOSTRA SUAS ARTICULAÇÕES DOS DEDOS)   
COMO NÓS CHAMAMOS ESTES? 
 
6. (ENTREVISTADOR APONTA PARA OS SEUS COTOVELOS)     
COMO NÓS CHAMAMOS ISTO? 
 
7. (ENTREVISTADOR APONTA PARA OS SEUS OMBROS)      
COMO NÓS CHAMAMOS ISTO? 
 

EU ESTAVA MOSTRANDO COISAS PARA O SR/SRA E O SR/SRA ME FALOU COMO NÓS AS 

CHAMAMOS. AGORA EU VOU FALAR PARA O SR/SRA O NOME DE ALGUMA COISA E EU QUERO 

QUE O SR/SRA ME DIGA PARA O QUÊ SERVE. POR EXEMPLO: 

0. INCORRETO   1. CORRETO  
 
8. PARA QUE SERVE UMA PONTE?        
RESPOSTAS CORRETAS: PARA ATRAVESSAR A ÁGUA, PARA SUBIR, ETC. 
 
9. O QUE SE FAZ COM UM MARTELO?                
RESPOSTAS CORRETAS: PARA COLOCAR UM PREGO EM ALGUMA COISA. 
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10. O QUE AS PESSOAS FAZEM NA IGREJA? (OU TEMPLO/MESQUITA, COMO FOR APROPRIADO)  
RESPOSTAS CORRETAS: PARA REZAR, PARA CASAR 
 
11. ONDE NÓS VAMOS PARA COMPRAR REMÉDIO 
RESPOSTAS CORRETAS: QUÍMICO, FARMÁCIA, ETC (ACEITAR RESPOSTAS LOCAIS 

APROPRIADAS) 
 
12. AGORA EU GOSTARIA QUE O SR/SRA REPETISSE O QUE EU VOU FALAR   
 
(APENAS UMA APRESENTAÇÃO É PERMITIDA , PORTANTO O ENTREVISTADOR DEVE LER A 
FRASE CLARAMENTE E DEVAGAR PRONUNCIANDO CUIDADOSAMENTE ). POSSO FALAR? 
 
 

‘NEM AQUI, NEM ALI , NEM LÁ’�PONTUE 1 APENAS SE FRASE FOR EXATA 
 

0. INCORRETO   1. CORRETO  
 
 
13. O SR/SRA LEMBRA O MEU NOME? QUAL É?      
 
 
14. AGORA NÓS VAMOS FAZER UMA COISA UM POUCO DIFERENTE, EU VOU DAR PARA O 

SR/SRA UMA CATEGORIA, E EU QUERO QUE O SR/SRA NOMEIE, O MAIS RÁPIDO QUE O SR/SRA 

CONSEGUIR, TODAS AS COISAS QUE PERTENCEM ÀQUELA CATEGORIA. POR EXEMPLO, SE EU 

FALAR ‘ARTIGOS DE VESTUÁRIO’  O SR/SRA PODERIA FALAR CAMISA, GRAVATA OU CHAPÉU. 
O SR/SRA PODE PENSAR EM OUTROS ARTIGOS DE VESTUÁRIO? 
 
 
ESPERE O SUJEITO DAR DUAS PALAVRAS. SE O SUJEITO CONSEGUIR, INDIQUE QUE AS 
RESPOSTAS FORAM CORRETAS E PROCEDA PARA O TESTE. SE O SUJEITO DER UMA 
PALAVRA OU RESPOSTA INAPROPRIADA , CORRIJA A RESPOSTA E REPITA AS INSTRUÇÕES. 
SE FICAR CLARO QUE O SUJEITO AINDA NÃO ENTENDE AS INSTRUÇÕES , TERMINE ESTA 
TAREFA E EXPLIQUE PORQUE ESTÁ TERMINANDO . DEPOIS QUE VOCÊ ESTIVER 
SATISFEITO QUE O SUJEITO ENTENDEU A TAREFA , E FORNECEU DUAS PALAVRAS 
NOMEANDO ARTIGOS DE VESTUÁRIO , DIGA : 
 
 
MUITO BEM, AGORA EU QUERO QUE O SR/SRA NOMEIE COISAS QUE PERTENCEM A UMA 

OUTRA CATEGORIA, ‘ANIMAIS ’.  EU QUERO QUE O SR/SRA PENSE SOBRE TODOS OS ANIMAIS 

DIFERENTES QUE O SR/SRA CONHECE. PODEM SER ANIMAIS NO AR, NA TERRA, NA ÁGUA, NA 

FLORESTA, TODOS OS ANIMAIS DIFERENTES. AGORA EU GOSTARIA QUE O SR/SRA FALASSE O 

NOME DO MAIOR NÚMERO DE ANIMAIS QUE O SR/SRA CONSEGUIR. O SR/SRA TERÁ UM 

MINUTO PARA FAZER ISSO. O SR/SRA ESTÁ PRONTO? VAMOS COMEÇAR. 

 
 
PERMITA UM MINUTO PRECISAMENTE . SE O SUJEITO PARAR ANTES DO FINAL DO TEMPO , 
ENCORAJE-O A TENTAR ENCONTRAR MAIS PALAVRAS . SE ELE FICAR EM SILÊNCIO POR 
15 SEGUNDOS REPITA AS INSTRUÇÕES BÁSICAS (‘EU QUERO QUE O SR/SRA ME FALE 
TODOS OS ANIMAIS QUE CONSEGUE PENSAR’).  NÃO É FEITA NENHUMA EXTENSÃO NO 
LIMITE DO TEMPO NO EVENTO DA INSTRUÇÃO PRECISAR SER REPETIDA . 



__________________ANEXOS 
 

 

153 
 

 
14.1. NÚMERO DE ANIMAIS EM UM MINUTO  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

(O ESCORE É A SOMA DE ANIMAIS ACEITÁVEIS . É DADO O ESCORE CORRETO A 
QUALQUER MEMBRO DO REINO ANIMAL , REAL OU MÍTICO , EXCETO REPETIÇÕES E 
NOMES PRÓPRIOS. ESPECIFICAMENTE , CADA UM DOS SEGUINTES GANHA CRÉDITO : O 
NOME DA ESPÉCIE E QUALQUER RAÇA DENTRO DA ESPÉCIE ; NOMES MASCULINO , 
FEMININO E INFANTIS DENTRO DA ESPÉCIE ) 
 
15. AGORA EU VOU FALAR PARA O SR/SRA TRÊS PALAVRAS E EU QUERO QUE O SR/SRA AS 

REPITA DEPOIS DE MIM 
BARCO  
CASA 
PEIXE 

 

ENTREVISTADOR - ESCORE UM PONTO PARA CADA PALAVRA CORRETA NA PRIMEIRA 
TENTATIVA  
 
15.1 ESCORE NA PRIMEIRA TENTATIVA 
 
►SE 15.1=3 PULE PARA QUESTÃO 21  
 
CASO O IDOSO NÃO CONSIGA FALAR AS TRÊS PALAVRAS CORRETAMENTE , CONTINUE A 
REPETI-LAS ATÉ O TOTAL DE SEIS VEZES ATÉ QUE O SUJEITO LEMBRE TODAS AS 
PALAVRAS CORRETAMENTE .  
 
15.2 ANOTE O NÚMERO DE TENTATIVAS ATÉ QUE SEJAM REPETIDAS CORRETAMENTE . 
 
MUITO BOM , AGORA TENTE LEMBRAR ESTAS PALAVRAS  PORQUE EU VOU PERGUNTÁ -
LAS MAIS TARDE . 
 
 
AGORA EU GOSTARIA DE LHE FAZER OUTROS TIPOS DE PERGUNTAS, POSSO COMEÇAR? 
 

0. INCORRETO   1. CORRETO  
 
16. QUAL É O NOME DESTA CIDADE? 
 
17. QUAL É O NOME DO PREFEITO? 
 
18. QUAIS SÃO OS NOMES DE DUAS RUAS IMPORTANTES PERTO DAQUI?  
 
19. ONDE É O MERCADO/SUPERMERCADO/LOJA PERTO DAQUI? 
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20. QUAL É O SEU ENDEREÇO? 
21. O SR/SRA LEMBRA DAS TRÊS PALAVRAS QUE EU FALEI PARAO SR/SRA ALGUNS MINUTOS 

ATRÁS?  
 
   0.  SEM PALAVRAS LEMBRADAS 
   1.  1 PALAVRA LEMBRADA  
   2.  2 PALAVRAS LEMBRADAS 
   3.  3 PALAVRAS LEMBRADAS 
 
 
22. QUEM FOI O PRESIDENTE DA REPÚBLICA QUE FEZ AS LEIS TRABALHISTAS E SUICIDOU-SE 

EM 1954? 
 
AGORA EU GOSTARIA DE FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE TEMPO, POSSO COMEÇAR? 
 

0. INCORRETO    1. CORRETO  
 
23. EM QUE MÊS ESTAMOS?          
 
24. QUAL É O DIA DA SEMANA?              
 
25. EM QUE ANO ESTAMOS?                 
 
26. EM QUAL ESTAÇÃO DO ANO NÓS ESTAMOS?        
 
 
EU VOU PEDIR AO SR/SRA PARA FAZER ALGUNS MOVIMENTOS, POR FAVOR ESCUTE 

CUIDADOSAMENTE, PORQUE EU VOU FALAR PARA O SR/SRA APENAS UMA VEZ. POSSO 

COMEÇAR? 
 

ENTREVISTADOR - DÊ AS INSTRUÇÕES COMPLETAS DE UMA VEZ, NÃO PASSO A PASSO 

 
0. INCORRETO    1. CORRETO  

 
27. POR FAVOR FAÇA UM SINAL COM A SUA CABEÇA              
 
28. POR FAVOR APONTE PRIMEIRO PARA A JANELA E DEPOIS PARA A PORTA        
 
29. EU VOU DAR PARA O SR/SRA UM PEDAÇO DE PAPEL.        
QUANDO EU DER, PEGUE O PAPEL COM A SUA MÃO DIREITA, DOBRE O PAPEL NO MEIO COM 

AS DUAS MÃOS, E PONHA O PAPEL NO SEU COLO 
 

PONTUE UM PONTO PARA CADA COMPONENTE EXECUTADO CORRE TAMENTE        
 

0.  COMPLETAMENTE INCORRETO 
1.  USA A MÃO DIREITA 
1.  DOBRA EM DOIS 
1.  COLOCA NO COLO 

     (MÁXIMO ESCORE=3) 
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30. AGORA EU GOSTARIA QUE O SR/SRA PEGASSE A MINHA CANETA E COPIASSE ESTAS 

FIGURAS NA FOLHA NO ESPAÇO ABAIXO DELAS 
 
VEJA AS FIGURAS NAS DUAS FOLHAS A SEGUIR 
 
 
30.1  ESCORE PARA OS CÍRCULOS        

ESCORE 1 SE DOIS OBJETOS VAGAMENTE CIRCULARES SE INTERCEPTAM PARA FORMA R 
UM MENISCUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

COPIE AQUI 
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31. ESCORE PARA OS PENTÁGONOS        
ESCORE 1 SE DOIS OBJETOS COM CINCO LADOS SE INTERSECTAM PARA FORMAR UM DIAMANTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIE AQUI 
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32. AGORA EU VOU LHE CONTAR UMA ESTÓRIA CURTA, E ENTÃO EU VOU LHE PEDIR PARA 

REPETIR O MAIS POSSÍVEL DA ESTÓRIA QUE O SR/SRA LEMBRAR. EU QUERO QUE O SR/SRA 

ESCUTE COM MUITA ATENÇÃO PORQUE EU QUERO QUE O SR/SRA TENTE ME FALAR A 

ESTÓRIA TODA COM O MÁXIMO DE DETALHES QUE O SR/SRA LEMBRAR. 
 
 
“TRÊS CRIANÇAS ESTAVAM SOZINHAS EM CASA E A CASA PEGOU FOGO. UM HOMEM 

CORAJOSO CONSEGUIU ENTRAR PELA JANELA DOS FUNDOS E LEVAR AS CRIANÇAS PARA UM 

LUGAR SEGURO. A NÃO SER POR PEQUENOS CORTES E ARRANHÕES, TODOS ESTAVAM BEM.” 
 
 
AGORA EU GOSTARIA QUE O SR/SRA ME CONTASSE A ESTÓRIA COM O MÁXIMO DE DETALHES 

POSSÍVEL 
 
 
32.1  LEMBRAR A ESTÓRIA – NÚMERO TOTAL  DE ITENS LEMBRADOS.      
 
 
 

ENTREVISTADOR – ESCORE UM PONTO PARA CADA COMPONENTE LEMBRADO 

CORRETAMENTE  
 
 

• 3 CRIANÇAS     1 
• CASA PEGOU FOGO     1 
• HOMEM CORAJOSO ENTROU NA CASA  1 
• CRIANÇAS FORAM SALVAS    1 
• PEQUENOS MACHUCADOS    1 
• TODOS BEM                    1 
       (MÁXIMO ESCORE=6) 
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ANEXO B - Algoritmo para cálculo do Escore Cognitiv o pelo CSI-D 
    
 

ITENS DA AVALIAÇÃO COGNITIVA 
 TAREFA SOLICITADA ESCORE 

POSSÍVEL 
1. LÁPIS  Nomear lápis 0=Incorreto 

1=Correto 
2. RELÓGIO           Nomear relógio 0=Incorreto 

1=Correto 
3. CADEIRA Nomear cadeira 0=Incorreto 

1=Correto 
4. SAPATOS      Nomear sapatos 0=Incorreto 

1=Correto 
5. ARTICULAÇÕES DOS DEDOS Nomear articulações dos dedos 0=Incorreto 

1=Correto 
6. COTOVELOS Nomear cotovelos 0=Incorreto 

1=Correto 
7. OMBROS Nomear ombros 0=Incorreto 

1=Correto 
8. PONTE Descrever ponte 0=Incorreto 

1=Correto 
9. MARTELO Descrever martelo 0=Incorreto 

1=Correto 
10. IGREJA Descrever igreja 0=Incorreto 

1=Correto 
11. COMPRAR REMÉDIO Aonde se compra remédio 0=Incorreto 

1=Correto 
12. “NEM AQUI, NEM ALI, NEM LÁ” Repetir “Nem aqui, nem ali, nem 

lá” 
0=Incorreto 
1=Correto 

13. REPETIR OU LEMBRAR NOME Repetir ou lembrar  nome do 
entrevistador 

0=Incorreto 
1=Correto* 

14. ANIMAIS 

(1 PONTO PARA CADA ANIMAL) 

Nomeação de animais Total dividido por 23 

15. BARCO, CASA, PEIXE  

(1 PONTO PARA CADA PALAVRA) 

Repetição das palavras Total dividido por 3 

16. CIDADE Qual o nome desta cidade 0=Incorreto 
1=Correto 

17. PREFEITO Qual o nome do prefeito 0=Incorreto 
1=Correto 

18. RUAS IMPORTANTES  Quais os nomes de duas ruas 
importantes perto daqui 

0=Incorreto 
1=Correto 

19. MERCADO Onde é o mercado/loja perto daqui 0=Incorreto 
1=Correto 

20. ENDEREÇO Qual é o seu endereço 0=Incorreto 
1=Correto 

21. BARCO, CASA, PEIXE  

(1 PONTO PARA CADA PALAVRA)  

Lembrar as palavras Total dividido por 3 

22. PRESIDENTE/LEIS 
TRABALHISTAS  

Quem fez as leis trabalistas e 
suicidou-se em 1954 

0=Incorreto 
1=Correto 

23. MÊS Em que mês estamos 0=Incorreto 
1=Correto 

24. DIA DA SEMANA Qual é o dia da semana 0=Incorreto 
1=Correto 

25. ANO Em que ano estamos 0=Incorreto 
1=Correto 

26. ESTAÇÃO DO ANO Em qual estação do ano estamos 0=Incorreto 
1=Correto 
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27. SINAL COM CABEÇA Faça um sinal com a cabeça 0=Incorreto 
1=Correto 

28. JANELA/PORTA Aponte primeiro para a janela e 
depois para a porta 

0=Incorreto 
1=Correto 

29. PAPEL  

(1 PONTO PARA CADA MOVIMENTO 

CORRETO-MÁXIMO 3 PONTOS) 

Pegue o papel com a mão direita, 
dobre o papel ao meio com as 
duas mãos e ponha o papel no seu 
colo 

Total dividido por 3 

30. CÍRCULOS Desenhar círculos que se 
interceptam 

0=Incorreto 
1=Correto 

31. PENTÁGONOS Desenhar pentágonos que se 
interceptam 

0=Incorreto 
1=Correto 

32. HISTÓRIA  

(UM PONTO PARA CADA PARTE DA 

HISTÓRIA REPETIDA CORRETAMENTE-
MÁXIMO 6 PONTOS) 

Repetir história Total dividido por 6 

 
O COGSCORE é calculado somando-se a pontuação obtida pelo participante em cada item da 
avaliação cognitiva e o total da soma é multiplicado por 1,03125 (fator de correção). 
 
 
ESCORE MÁXIMO POSSÍVEL                                                                         34 
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ANEXO C - Questionário de Freqüência Alimentar – QF A 

 
 
  
 
 
 
 
   IDENTIFICAÇÃO _______________________ 
 
   ORDEM DE ATENDIMENTO______________ 
 
   NOME ________________________________ 
 

INSTRUÇÕES 
 

� Este Questionário tem como objetivo avaliar seu consumo alimentar durante o 
ano passado. Para se este objetivo seja atingido, é importante que o Sr(a). 
procure se lembrar ao máximo dos alimentos que costuma consumir em seu 
dia-a-dia. 

 

� Para cada alimento, o Sr(a). deve considerar quantas vezes em média 
consumiu a quantidade indicada durante o ano passado. Leve em consideração 
quantas vezes que os consumiu sozinhos e adicionados a outros alimentos ou 
pratos (Ex. café com leite). 

 

� Para cada item alimentar, por favor marque a opção apropriada para seu 
consumo médio durante o último ano. Por exemplo: se come uma colherada de 
doce de frutas a cada dois dias, então deverá marcar a opção "2-4 vezes por 
semana".  

 

� Tente se lembrar também daqueles alimentos que consome em épocas 
especiais do ano, por exemplo: sopas no inverno, panetone no final do ano. 

 
 
 
Entrevistador: _______________________________________ 
 
Início: _____:_____   Término: _____:____ 
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  I. LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS  

Nunca 
ou <1 
mês 

1-3 por 
mês 

1 
por 
sem 

2-4 por 
sem 

5-6 por 
sem 

1 por 
dia 

2-3 por 
dia 

4-5 por 
dia 

6+ 
por dia 

 1. Leite integral  (1 copo/xícara cheios, 
200ml) 

         

 2. Leite desnatado ou semi-desnatado  
(1 copo/xícara, 200ml) 

         

 3. Creme de leite  (2 colheres de sopa, 30g)          

 4. Iogurte natural/polpa  (1 copo cheio/1 pote, 
200g)      (   ) integral      (    ) desnatado 

         

 5. Queijo fresco, requeijão, ricota, cottage  

(2 fatias/2 colheres de sopa, 60g) 

         

 6. Queijo prato, mussarela, provolone   

(2 fatias, 40g) 

         

          

 
  II. CARNES, PESCADOS E OVOS  
 

Nunca 
ou <1 
mês 

1-3 por 
mês 

1 
por 
sem 

2-4 por 
sem 

5-6 por 
sem 

1 por 
dia 

2-3 por 
dia 

4-5 por 
dia 

6+ por 
dia 

7. Ovo (frito/mexido/poche) (1 unidade, 50g)          

8. Frango (cozido/assado/frito)  

(1 filé/1pedaço médio) 

         

9. Carne bovina (bife/panela/moída)  

(1 bife/1 fatia grande, 120g) 

         

10. Carne suína (lombo/bisteca)  

(1 fatia média, 75g)  

         

11. Fígado (1 bife, 120g)          

12. Vísceras de frango (miúdos)  

(1 porção, 50g) 

         

13. Embutidos:  (    ) mortadela, presunto  

(3  fatias médias, 60g) 

                          (    ) linguiça, salsicha  

(1 gomo/unidade, 50g) 

         

14. Bacon/toucinho (1 fatia média, 15g)          

15. Peixe (cozido/assado/frito)  

(1 filé/posta, 120g) 

         

16. Atum/sardinha em conserva  

(4 colheres sopa rasas, 65g) 

         

17. Camarão  

(3 colheres de sopa cheias, 60g) 

         

 
   
  III. VERDURAS E LEGUMES  

Nunca 
ou <1 
mês 

1-3 por 
mês 

1  
por 
sem 

2-4 por 
sem 

5-6 por 
sem 

1 por 
dia 

2-3 por 
dia 

4-5 por 
dia 

6+ 
por dia 

18. Alface (4 folhas médias, 40g)          

19. Acelga (¾ prato raso, 40g)          

20. Repolho (1 colher grande picado, 25g)          

21. Escarola (2 colheres de sopa, 50g)          

22. Agrião/Almeirão (½ prato raso, 40g)          

23. Couve  (2 colheres de sopa cheias, 40g)          

24. Brocoli/couve-flor (2 ramos/3 colheres 
grandes,120g ) 

         

25. Tomate (3 fatias médias, 45g)          

26. Cenoura (3 colheres de sopa cheias, 75g)          

27. Abobora (2 colheres de sopa, 60g)          

28. Alho/cebola (3 colheres de chá/3 rodelas, 
20g)                   
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Continuação III. VERDURAS E LEGUMES  

Nunca 
ou <1 
mês 

1-3 por 
mês 

1  
por 
sem 

2-4 por 
sem 

5-6 por 
sem 

1 por 
dia 

2-3 por 
dia 

4-5 por 
dia 

6+ 
por dia 

29. Legumes * : jiló/berinjela/nabo (2 colheres 
de sopa, 60g)  
                          pepino (6 fatias, 20g) 

         

30. Legumes** 
(abobrinha/chuchu/vagem/beterraba) (2 
colheres de sopa, 40g) 

         

          

 
  IV. FRUTAS E SUCOS NATURAIS  
 

Nunca 
ou <1 
mês 

1-3 por 
mês 

1 
por 
sem 

2-4 por 
sem 

5-6 por 
sem 

1 por 
dia 

2-3 por 
dia 

4-5 por 
dia 

6+ por 
dia 

31. Laranjas/Mexerica (1 unidade média, 
180g) 

         

32. Suco de Laranja (1 copo requeijão, 
250ml) 

         

33. Suco de Limão (1 copo requeijão, 250ml)          

34. Bananas (1 unidade média, 40g)          

35. Suco de Maracujá  (1 copo requeijão, 
250ml) 

         

36. Abacaxi/Suco ( 1 copo requeijão, 250ml)          

37. Maça/Pera (1 unidade média, 130g)                          

38. Mamao papaya/formosa/Suco (½ 
unidade, 155g/1 copo requeijão, 250ml) 

         

39. Caqui (1 unidade média, 110g)          

40. Abacate (½ unidade média, 215g)                                    

41. Melão/Melancia/Suco (1 fatia média, 
200g/1 copo requeijão 250ml) 

         

42. Suco de Goiaba  (1 copo requeijão, 
250ml) )                    

         

43. Suco de Caju (1 copo requeijão, 250ml)          

44. Uvas (10 gomos, 80g)          

45. Manga/Suco (1 unidade média, 140g/ 1 
copo requeijão, 250ml) 

         

46. Outros Sucos (1 copo requeijão, 250ml)          

47. Outras Frutas: (   ) morango (7 unidades 
médias, 85g) 
                      (   ) 
pêssego/figo/ameixa/carambola (1 unidade, 
60g)  

         

48. Suco de acerola (1 copo requeijão, 
250ml) 

         

49. Sementes oleaginosas (amendoim, 
castanhas, nozes, amêndoas) (2 punhados, 
60g) 

         

50. Azeitonas (6 unidades, 25g)          

          

 
 V.  PÃES, CEREAIS, TUBÉRCULOS E 
LEGUMINOSAS  
 

Nunca 
ou <1 
mês 

1-3 por 
mês 

1 
por 
sem 

2-4 por 
sem 

5-6 por 
sem 

1 por 
dia 

2-3 por 
dia 

4-5 por 
dia 

6+ por 
dia 

51. Pão francês (1 unidade média, 50g)          

52. Pão de forma/caseiro/bisnaga (2 fatias/2 
bisnaguinhas, 50g) 

         

53. Pão integral/diet (2 fatias, 50g)          

54. Cereais matinais (granola, sucrilhos, 
aveia) (1 copo pequeno cheio, 40g) 

         

56. Milho verde  (   ) cozido/conserva (2 
colheres sobremesa, 50g) 
                           (   ) pipoca (1 saco grande, 
25g) 
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 V.  PÃES, CEREAIS, TUBÉRCULOS E 
LEGUMINOSAS  
 

Nunca 
ou <1 
mês 

1-3 por 
mês 

1 
por 
sem 

2-4 por 
sem 

5-6 por 
sem 

1 por 
dia 

2-3 por 
dia 

4-5 por 
dia 

6+ por 
dia 

57. Batata cozida/purê/assada (1 unidade 
pequena/1colher de servir cheia, 80g) 

         

58. Batatas fritas (1 colher grande cheia, 50g)          

59. Arroz  cozido (1 escumadeira média 
cheia/2 colheres de servir, 100g) 

         

60. Polenta (2 colheres de servir/1 pedaço 
grande, 120g) 

         

61. Mandioca cozida (1 colher de servir cheia, 
60g) 

         

62. Farinhas/farofa (2 colheres de sopa, 30g)          

63. Macarrão/massas/instantâneo (2 
escumadeiras médias) 

         

64. Feijão cozido (1 concha média, 100g)          

65. Feijão branco/ervilha/lentilha/grão de bico 
(1 concha média, 100g) 

         

 

 
 VI.  ÓLEOS E GORDURAS  
 

Nunca  
ou <1 
mês 

1-3 por 
mês 

 1  
por 
sem 

2-4 por 
sem 

5-6 por 
sem 

 1 por 
dia 

2-3 por 
dia 

4-5 por 
dia 

6+ 
al dia 

66. Azeite de oliva (1 colher de sobremesa, 
5ml) 

         

67. Óleo de soja/milho/canola/girassol (1 
colher de sopa, 8ml) 

         

68. Margarina (1 colher de chá, 8g)          

69. Manteiga (1 colher de chá, 8g)          

          

 
  VII. DOCES, SALGADINHOS E 
GULOSEIMAS  

Nunca 
ou <1 
mês 

1-3 por 
mês 

 1  
por 
sem 

2-4 por 
sem 

5-6 por 
sem 

 1 por 
dia 

2-3 por 
dia 

4-5 por 
dia 

6+ 
al dia 

70. Chocolates variados (1 barra pequena/2 
bombons/2 brigadeiros pequenos, 35g) 

         

71. Achocolatado (1 colher de sopa cheia,  
15g) 

         

72. Sobremesas cremosas (pudim, majar, 
arroz-doce, cremes) (1 fatia pequena/1 colher 
grande, 90g) 

         

73. Doce de frutas (calda/barra) (2 unidades/1 
colher grande, 90g) 

         

74. Sorvetes cremosos (1 bola grande/1 
xícara de chá, 100g ) 

         

75. Doces de bar (amendoim, leite, suspiro) 
(1 ½ unidade, 50g) 

         

76. Salgadinhos de bar (esfiha, coxinha, 
pastel) (1 unidade, 80g) 

         

77. Biscoito salgado água e sal/cream cracker 
(5 unidades,40g ) 

         

78. Biscoito doce maisena/leite/maria (5 
unidades, 25g) 

         

79. Biscoito doce recheado (4 unidades, 40g)          

80. Bolo simples (1 fatia média, 60g)          

81. Bolo/torta recheado/com frutas (1 fatia 
grande, 100g) 

         

82. Torta salgada (1 fatia grande, 100g)          

83. Pizza (2 pedaços, 200g)          

84. Pão de queijo (2 unidades médias, 45g)          
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  VIII. BEBIDAS  
 

Nunca  
ou <1 
mês 

1-3 por 
mês 

 1 
por 
sem 

2-4 por 
sem 

5-6 por 
sem 

 1 por 
dia 

 2-3 
por dia 

4-5 por 
dia 

6+ por 
dia 

86. Refrigerantes (cola/limão/laranja/guaraná) 
(1 requeijão, 250ml) 

         

87. Cerveja (1 latinha, 350ml)          

88. Vinho (1 taça pequena, 165ml)          

89. Outras bebidas alcoólicas: pinga/uísque 
(1 dose, 80ml) 

         

90. Chá mate/preto infusão (1 copo requeijão, 
250ml) 

         

91. Café (2 copos pequenos, 100ml)       (   ) 
com açúcar 
                                                                  (   ) 
sem açúcar 

         

92. Suco artificial  (pó) (1 copo requeijão, 
250ml) 

         

          

 
  IX.  PREPARAÇÕES E MISCELÂNEAS  
 

Nunca 
ou <1 
mês 

1-3 por 
mês 

 1 
por 
sem 

2-4 por 
sem  

5-6 por 
sem 

 1 por 
dia 

2-3 por 
dia  

4-5 por 
dia 

6+ por 
dia 

93. Açúcar para adição (2 colheres de chá, 
10g) 

         

94. Hamburguer/Cheeseburguer (1 unidade)          

95. Sopa legumes/feijão/canja (2 conchas 
médias, 260ml)                                     

         

96. Molho de Maionese (1 colher de sopa 
rasa, 20g) 

         

97. Salada de legumes com maionese (1 
escumadeira, 90g ) 

         

98. Molhos industrializados: catchup, 
mostarda (1 col sopa, 30g) 

         

99. Molho de tomate (1 ½ colher de sopa, 
30g) 

         

100. Adoçante artificial (2 envelopes)          

101. Estrogonofe (½ concha, 60ml)          

102. Panqueca de carne (2 unidades, 160g)          

103. Extrato de soja (½ xícara de chá, 80ml)          
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ANEXO D - Aprovação do SPAH pela Comissão de Ética para Análise 
de Projetos de Pesquisa - CAPPesq da Diretoria Clín ica do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade d e São Paulo 
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ANEXO E - Aprovação do SPAH pelo Comitê de Ética em  Pesquisa do 
Hospital Universitário (HU) da Universidade de São Paulo 
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ANEXO F - Aprovação do presente estudo pela Comissã o de Ética para 
Análise de Projetos de Pesquisa - CAPPesq da Direto ria Clínica do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da U niversidade de 
São Paulo 
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