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RESUMO
César KG. Estudo da prevalência de comprometimento cognitivo leve e demência na
cidade de Tremembé, estado de São Paulo. [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2014.

Introdução: A demência é um dos principais problemas de saúde devido ao rápido
crescimento populacional de idosos, com prevalência estimada de 8,5% em estudos
latino-americanos. Comprometimento cognitivo leve e Comprometimento Cognitivo
sem Demência (CCSD) são designações utilizadas para a condição clínica entre o
envelhecimento normal e demência com prevalência ainda insuficientemente
determinada em estudos populacionais, particularmente no Brasil. Objetivos:
Estabelecer a prevalência de CCSD e de demência em idosos que vivem na comunidade
no município de Tremembé, estado de São Paulo, e avaliar a influência de variáveis
sociodemográficas. Verificar se a prevalência de demência foi mais elevada entre
sexagenários do que em países desenvolvidos. Secundariamente, verificar a adequação
dos instrumentos: Questionário de Mudança Cognitiva (QMC), Addenbrooke’s
Cognitive Examination-Revised (ACE-R) e Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
para estudos populacionais. Métodos: O estudo populacional foi realizado em fase única
com os idosos com 60 anos ou mais residentes no município de Tremembé. Foram
selecionados, de forma aleatória, 20% dos domicílios dos idosos de cada setor censitário
do município. Além da avaliação clínica e neurológica, questionários foram aplicados
aos informantes para avaliar atividade funcional (Informant Questionnaire on Cognitive
Decline in the Elderly [IQCODE] e o Questionário de Atividades Funcionais de
Pfeffer), e testes neuropsicológicos foram aplicados aos participantes (Bateria Breve do
Rastreio Cognitivo, Mini Exame do Estado Mental, teste de fluência verbal e teste do
desenho do relógio) juntamente com escalas de avaliação psiquiátrica. Os diagnósticos

de CCSD e de demência foram estabelecidos em reunião de consenso entre dois
especialistas em neurologia cognitiva, com base no conjunto dos dados obtidos.
Resultados: Foram examinados 630 indivíduos (63% eram mulheres), com média de
idade de 71,28 (±7,99) e média de escolaridade de 4,90 anos (±4,54). A prevalência de
demência encontrada foi de 17,5%, mais elevada que em países desenvolvidos em todas
as faixas etárias, mas essa diferença foi maior entre 60 a 69 anos. A prevalência
encontrada de CCSD foi de 19,5%. Essas prevalências tiveram influência da idade
(p<0,001) e da escolaridade (p< 0,001). Não houve diferença significativa de gêneros
entre os diagnósticos (p= 0,166). Em análise de múltiplas comparações, a idade foi
significativamente diferente entre os três grupos, sendo mais alta no grupo com
demência, mais baixa no normal e intermediária no grupo com CCSD; e a escolaridade
foi mais alta no grupo normal quando comparada à média de escolaridade dos dois
outros grupos. A presença de demência teve associação significativa com baixo nível
socioeconômico, acidente vascular cerebral, transtorno psiquiátrico prévio, etilismo e
epilepsia, enquanto o diagnóstico de CCSD apresentou associação apenas com acidente
vascular cerebral. Conclusões: A prevalência de demência neste estudo foi mais alta em
relação a outros estudos, especialmente em idosos sexagenários. As prevalências de
demência e CCSD foram influenciadas pela idade e pela escolaridade. QMC foi um
bom instrumento para diagnóstico de demência na comunidade, mas o ACE-R e o
MoCA não apresentaram boa acurácia nesta população com heterogeneidade
educacional.
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ABSTRACT
César KG. Prevalence study of mild cognitive impairment and dementia in Tremembé
city, São Paulo state. [Thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2014.

Introduction: Dementia is one of the major health issues due to the rapidly growing
elderly population, with an estimated prevalence of 8.5% in Latin American studies.
Mild cognitive impairment and Cognitive impairment no dementia (CIND) are
designations for a clinical condition that lies between normal aging and dementia, and
its prevalence is insufficiently determined in population studies, particularly in Brazil.
Objectives: To determine the prevalences of CIND and dementia in the communitydwelling elderly living in the municipality of Tremembé, São Paulo state and to
evaluate the influence of socio-demographic variables. To verify whether the prevalence
of dementia was higher among sexagenarians than in developed countries. Secondarily,
to investigate the suitability of the use of Questionnaire of Cognitive Change (QCC),
Addenbrooke's Cognitive Examination-Revised (ACE-R) and Montreal Cognitive
Assessment (MoCA) in epidemiological studies. Methods: The population study was
conducted in a single phase with the elderly aged 60 years or more living in
municipality of Tremembé. Twenty percent of the households with elderly were
randomly selected from each city’s census tract. In addition to clinical and neurological
evaluations, questionnaires were applied to informants to assess functional activities
(Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly [IQCODE] and Pfeffer
Functional Activities Questionnaire); and neuropsychological tests were administered to
participants (Brief Cognitive Screening Battery, Mini-Mental State Examination, verbal
fluency test and clock drawing test) along with psychiatric rating scales. The diagnoses
of dementia and CIND were established in consensus meetings by two neurologists

specialized in cognitive neurology, based on the available set of data. Results: Six
hundred and thirty subjects (63% women) were examined with mean age of 71.28
(±7.99) and mean years of schooling of 4.90 (±4.54). The prevalence of dementia was
17.5%, higher than in developed countries in all age groups, but the prevalence was
even higher among individuals aged between 60 and 69 years. The prevalence of CIND
was 19.5%. These prevalences were influenced by age (p< 0.001) and by educational
level (p< 0.001). There was no significant gender difference among diagnostic groups
(p= 0.166). In multiple comparisons analysis, age was significantly different among the
three groups, being higher in the dementia group, lower in the cognitively normal group
and intermediate in the CIND group; and education was higher in the normal group
compared to the mean years of schooling in the other two groups. Diagnosis of
dementia was significantly associated with low socioeconomic status, stroke, previous
psychiatric disorder, alcoholism, and epilepsy, while diagnosis of CIND was only
associated with stroke. Conclusions: The prevalence of dementia in this study was
higher than those reported by other studies, particularly among sexagenarians elderly.
The prevalences of dementia and CIND were influenced by age and by educational
attainment. The QCC was a suitable instrument for the diagnosis of dementia but the
ACE-R and MoCA did not show good accuracies in this population with heterogeneous
educational background.

Descriptors: Cognition; Prevalence; Dementia; Brazil/epidemiology; Mild cognitive
impairment; Aged.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Aspectos Gerais
O crescimento da população idosa ocorre mundialmente, principalmente em
países desenvolvidos, mas também em países em desenvolvimento, como o Brasil, que
apresentou importante aumento dessa população nos últimos anos, e reduziu a taxa de
natalidade, mudando a característica da pirâmide etária. 1 Esse aumento populacional
traz repercussões significativas no planejamento de saúde pública, já que idosos são
mais hospitalizados e necessitam de regulares atendimentos em serviços de saúde,
acarretando em importante aumento de custos. A Organização Mundial de Saúde
(OMS) classifica cronologicamente como idoso, as pessoas com mais de 65 anos de
idade em países desenvolvidos e com mais de 60 anos de idade em países em
desenvolvimento.

Figura 1. Distribuição da população por gênero, segundo as faixas etárias no Brasil,
IBGE 2010

Fonte: IBGE= Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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Esse crescimento da população idosa, deve-se à melhoria das condições de
saúde, com redução das taxas de mortalidade infantil, da redução da mortalidade devido
às doenças infecciosas e transmissíveis, e da melhoria do controle das doenças não
transmissíveis, proporcionando o consequente aumento da expectativa de vida. Calculase que em 2050, pessoas com mais de 60 anos serão responsáveis por 22% da população
do mundo, sendo que quatro quintos estariam na África, na Ásia e na América Latina.2
Até o final deste século, as pessoas que morarem nos países desenvolvidos
poderão viver, em média, 89 anos, enquanto as que morarem nas regiões em
desenvolvimento deverão viver cerca de 81 anos.3 A expectativa de vida do brasileiro
aumentou 11,24 anos, de 62,52 anos em 1980 para 73,76 anos em 2010, conforme
visualizado na Figura 2, a expectativa de vida no Brasil em 2009 já estava entre 70 a
72,5 anos.4 Segundo dados da OMS, a expectativa de vida média no mundo é de 68
anos, destacando-se o Japão com expectativa média de 83 anos, Austrália com 82 anos,
Canadá 81 anos, Noruega 80,45 anos. Nos Estados Unidos da América, a expectativa de
vida ao nascer é de 78 anos, pouco menor que a de Portugal onde a expectativa média é
de quase 79 anos.2

Figura 2. Estimativa da expectativa de vida no mundo, em anos, OMS, 2009

Fonte: OMS= Organização Mundial de Saúde
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1.2. Demência
A demência é citada como um dos principais problemas de saúde devido ao
rápido crescimento populacional de idosos.5 Tornou-se, então, necessário fortalecer o
conhecimento de condições crônico-degenerativas frequentes nessa faixa etária, e a
demência tem relevância por ser comum em idosos e por ser grande causa de morbidade
e mortalidade; além do custo relacionado com seu tratamento e internações. 6 Em
ambulatórios de neurologia geral do nosso meio e mesmo em Prontos Socorros, as
demências estão entre os transtornos neuropsiquiátricos mais frequentes. 7,8
Demência é uma síndrome caracterizada pela presença do declínio persistente de
pelo menos duas funções cognitivas, presentes nos seguintes domínios: memória,
funções executivas, habilidades visuoespaciais, linguagem e comportamento e que
interferem nas atividades sociais ou profissionais do indivíduo, independente de
alterações do nível de consciência.9
Em 2005 foi estimado que 24,3 milhões de pessoas no mundo tivessem
demência, em 2010 a população com demência subiu para 35,6 milhões, nessa
proporção, o número de pessoas acometidas com síndromes demenciais iria dobrar a
cada 20 anos, atingindo 81,1 milhões de indivíduos em 2040. 2,10 O total de casos novos
de demência no mundo a cada ano é de aproximadamente 7,7 milhões, com isso,
calcula-se um caso novo diagnosticado a cada quatro segundos.2

1.2.1. Prevalência
A grande maioria dos trabalhos sobre a prevalência de demência foi realizada em
países desenvolvidos, com realidades socioeconômicas diferentes da brasileira. Em uma
revisão da literatura de 2002 de Lopes e Bottino11, a prevalência de demência variou no
mundo de 1,1 a 9,6% em indivíduos com mais de 65 anos, na Nigéria e nos Estados
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Unidos da América, respectivamente. Essas taxas de prevalência foram influenciadas
pela idade, chegando até 61,9% quando foram avaliados sujeitos com mais de 100 anos.
Em 75% dos artigos selecionados nessa revisão, houve maior prevalência de demência
nas mulheres, embora não tenha sido constatada diferença estatisticamente significativa
entre os gêneros. As variações entre países com características semelhantes foram
decorrentes dos locais abordados, se urbanos ou rurais, dos instrumentos utilizados para
avaliação cognitiva e dos critérios adotados para o diagnóstico. De forma geral, as
maiores prevalências foram em zonas rurais, provavelmente relacionadas a menores
níveis educacionais e menor acesso a sistemas de saúde. 11
Em revisão publicada por Ferri et al.10 em 2005, na qual foi utilizada a divisão
das regiões do mundo proposta pela OMS, foi encontrada prevalência de demência
variando entre 1,6% na África a 6,4% na América do Norte em indivíduos com mais de
60 anos de idade.
Em 2012, a OMS revisou esses dados, com base em artigos mais recentes, e a
prevalência continuou sendo mais baixa na África (2,1%), mas a região com a taxa mais
elevada foi a América Latina com 8,5% de prevalência de demência em indivíduos com
60 anos ou mais.2 A divisão entre as regiões do mundo e as taxas de prevalência de
demência podem ser observadas na Figura 3.
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Figura 3. Prevalência de demência nas diversas regiões do mundo, OMS, 2012
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Entre as menores taxas de prevalência de demência do mundo, além da
encontrada na África, destaca-se a baixa prevalência encontrada em regiões da China de
2,5 a 2,9%.12,13 No Egito a taxa encontrada também foi baixa, de 2,3%, no entanto, foi
considerada população mais jovem, de 50 anos ou mais, e essa taxa aumentou conforme
idade chegando a 18,48% em pessoas com mais de 80 anos.14
A prevalência de demência no Brasil encontrada no estudo realizado na cidade
de Catanduva por Herrera et al.15 foi de 7,1% nas pessoas com idade de 65 anos ou
mais. A prevalência de acordo com a faixa etária, encontrada nesse estudo, dobrou
aproximadamente a cada 5 anos a partir dos 65 anos de idade; entre 65 a 69 anos a
prevalência de demência encontrada foi de 1,3%; entre 70 a 74 anos, de 3,4%; entre 75
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a 79 anos, de 6,7%; entre 80 a 84 anos, de 17%; e a partir dos 85 anos, a prevalência foi
de 37,8%15, corroborando dados da literatura internacional.16
Outros três estudos epidemiológicos realizados na cidade de São Paulo,
evidenciaram prevalências diferentes, entre 5,1 a 12,9%. No estudo de Bottino et al.17, a
prevalência de demência encontrada a partir dos 60 anos foi de 6,8%, mas a estimativa
da prevalência corrigida foi de 12,9%, considerando-se o efeito do desenho do estudo e
das perdas, portanto foi mais elevada que no estudo citado anteriormente. No estudo de
Scazufca et al.18, a prevalência foi de 5,1% e no de Lebrão e Laurenti19 foi de 6,9%.
Ainda dentro do estado de São Paulo, estudo realizado na cidade de Ribeirão
Preto, evidenciou uma prevalência de demência de 12,5% na população de 60 anos ou
mais, e de 15,2% quando considerado população de 65 anos ou mais.20
Diferentemente dessas prevalências no estado de São Paulo, outro estudo
epidemiológico realizado na cidade de Piraju, a prevalência estimada de demência
encontrada foi de 2%, inferior aos outros citados anteriormente dentro do estado.21 No
entanto, foram utilizados métodos diagnósticos bastante diferentes dos empregados nos
demais estudos.22
Em estudo realizado em área rural da Bahia, a prevalência encontrada de
demência foi de 49,6%23; e em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, a prevalência
encontrada foi de 13,8%.24
Na população acima de 75 anos examinada na cidade de Caeté, estado de Minas
Gerais, a prevalência de demência encontrada foi de 27,5%. 25
Em revisão da literatura sobre prevalência de demência na América Latina, foi
encontrada prevalência geral de 7,13%, sendo mais prevalente entre os analfabetos
(15,7%), e entre os mais idosos (33% de prevalência acima dos 90 anos), no entanto, foi
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observada maior prevalência nas faixas etárias relativamente mais jovens quando
comparado a países desenvolvidos.26

1.2.2. Incidência
Os estudos de incidência são de realização mais difícil, por isso, são em menor
número que estudos de prevalência, e feitos, especialmente, em países desenvolvidos.
Na metanálise de Jorm e Jolley5, a incidência de demência foi separada por
faixas etárias e por grupos de demência leve e de moderada. Para quadros leves, a
incidência variou de 3,5 por 1000 pessoas por ano na Ásia a 9,1 na Europa na faixa
entre 65 a 69 anos, que foi se elevando proporcionadamente com a idade, até 72,1 a
104,1 por 1000 pessoas por ano, respectivamente, após os 85 anos. Para quadros
moderados, a incidência nos Estados Unidos foi de 2,4 por 1000 pessoas por ano entre
65 a 69 anos, de 10,5 entre 75 a 79 anos, de 17,7 acima de 85 anos; já na Europa, essas
taxas foram um pouco superiores, chegando a 37,7 por 1000 pessoas acima de 85 anos. 5
Em um estudo multicêntrico em que participaram sete países europeus, a
incidência de demência também foi dividida de acordo com as faixas etárias. Entre a
faixa de 65 a 69 anos, observou-se incidência de 2,4 por 1000 pessoas por ano; entre 75
a 79 anos, de 16; e entre 85 a 89 anos, de 48,6 por 1000 pessoas por ano.27
Em estudo multicêntrico de 2012, realizado por Prince et al.28, com participação
de Cuba, República Dominicana, Venezuela, Peru, México e China, a incidência de
demência encontrada teve variação de 18,2 a 30,4 por 1000 pessoas por ano. Essas taxas
de incidência aumentaram com o avançar da idade, com moradia em área rural e com
analfabetismo.
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Nos Estados Unidos, a taxa de incidência de demência foi semelhante à
encontrada em países europeus, com significativo aumento conforme envelhecimento, e
foi no geral de 20,3 por 1000 pessoas por ano.29
A taxa anual de incidência de demência ajustada para mortalidade foi de 1,35 em
uma comunidade Yoruba vivendo na Nigéria e de 3,24 por 1000 pessoas em uma
comunidade de afro-americanos vivendo em Indianápolis.30 Inferior às anteriormente
relatadas, assim como em Beijing, estudo chinês mostrou taxa anual bastante reduzida
de 0,90 por 1000 pessoas acima de 60 anos.13
No Brasil, foram realizados dois estudos de incidência para demência. Em
Catanduva, estado de São Paulo, a taxa encontrada foi de 13,8 por 1000 pessoas por ano
em indivíduos com 65 anos ou mais para demência no geral e de 7,7 por 1000 pessoas
por ano para doença de Alzheimer, estipuladas ao reexaminar amostra de pacientes do
estudo de prevalência.15,31 Em Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, a incidência
encontrada especificamente para Doença de Alzheimer foi, superior ao estudo anterior,
de 14,8 por 1000 pessoas por ano também em idosos de 65 anos ou mais.32

1.3. Comprometimento Cognitivo Sem Demência
É de importância crescente o diagnóstico precoce de demência e de quadros
mais leves de distúrbios cognitivos em idosos, quer em estudos clínicos como
epidemiológicos. Proporção significativa de idosos apresenta-se em condição cognitiva
que não pode ser definida como normal nem como demência. Termos como
comprometimento cognitivo leve (CCL) ou comprometimento cognitivo sem demência
(CCSD ou CIND - cognitive impairment no dementia) têm sido utilizados para
caracterizar essa condição.33
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O CCL é definido como condição clínica entre envelhecimento normal e
demência. Recentemente, esse conceito tem sido utilizado em diversos estudos
epidemiológicos populacionais. O CCL é reconhecido como uma entidade heterogênea,
já que, além da memória pode causar alteração em outros domínios cognitivos e sua
apresentação clínica, etiologia e evolução podem ser bem variáveis. Após consenso de
vários pesquisadores em 2004, o conceito foi ampliado e com consequente divisão do
CCL em quatro subtipos: CCL amnéstico único domínio, CCL amnéstico múltiplos
domínios, CCL não amnéstico único domínio e CCL não amnéstico múltiplos
domínios.34,35
Na definição de CCL são incluídos os seguintes critérios: (1) queixa cognitiva
relatada pelo paciente e/ou informante, (2) relato de declínio cognitivo em relação ao
ano anterior, (3) alterações da cognição (memória e/ou outros domínios) quando
comparado com idosos normais da mesma idade e nível educacional e evidenciadas na
avaliação clínica, (4) ausência de dificuldade com atividades diárias, funcionamento
cognitivo geral preservado; (5) ausência de demência.36,37
O CCL do tipo amnéstico apresenta taxa anual de conversão para demência em
torno de 10 a 15%.34 Já para os outros tipos de CCL, tais como, os outros domínios com
ou sem comprometimento da memória, essa taxa de conversão ainda não está bem
estabelecida.
Dessa forma, para a classificação em CCL, o indivíduo necessita apresentar
história e evidência de declínio cognitivo corroborado pelo informante, não tão grave
quanto nas demências.38 O conceito de CCSD é mais abrangente, já que poderia incluir
os indivíduos sem evidência de declínio, e engloba o conceito de CCL e também várias
categorias de comprometimento identificados no exame clínico e na ausência de
demência.33 Então, o diagnóstico de CCSD pode ser considerado para aqueles
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indivíduos que tem uma performance cognitiva inferior ao esperado para sua idade e
escolaridade, mas sem evidência de estar declinando, apesar da queixa de memória
usualmente estar presente. Por essa razão, muitos estudos populacionais têm dado
preferência ao uso de CCSD ou de comprometimento cognitivo e/ou funcional para que
se possa incluir dados de pessoas com mau desempenho nas avaliações cognitivas,
independentemente de seu subtipo ou da etiologia. É válido ressaltar, que pessoas com
sequelas vasculares, de trauma, etilistas ou, ainda, aquelas com baixa reserva cognitiva
podem ter um escore ruim na avaliação, ter queixa subjetiva de memória mas não de
declínio e, portanto, não poderiam ser classificados como indivíduos cognitivamente
normais, mas tão pouco poderiam receber, inicialmente, o diagnóstico de CCL. Com
isso, diminui-se o erro conceitual, permitindo que os indivíduos com diagnóstico de
CCSD sejam acompanhados e classificados posteriormente em algum subtipo de CCL
ou ainda poder permanecer dentro da opção de comprometimento cognitivo sem
declínio.
Neste estudo optou-se pela utilização do termo CCSD por ser um conceito mais
amplo.

1.3.1. Prevalência
Destaca-se que ainda há ausência na literatura de critérios operacionais precisos
para o diagnóstico de ambas as condições, CCSD e CCL.33,39
Em estudo italiano, houve a separação dos dois conceitos e foi considerado
como candidato para CCL aquele indivíduo com escore até um ponto abaixo do desvio
padrão no Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para sua idade e escolaridade, e
considerado CCSD aquele indivíduo com esse escore maior que um ponto abaixo da
média para testes de memória de evocação de história e/ou no teste de cancelamento
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digital. Portanto, houve escolha de diferentes testes cognitivos diagnósticos para as duas
situações, por essa razão, encontrou-se prevalência de CCSD inferior a de CCL, 9,5% e
e 16,1%, respectivamente; o que divergiu do conceito de outros estudos como os que
serão citados a seguir.39
A prevalência é muito variável dependendo dos critérios adotados, dos testes
utilizados e dos seus valores de corte, da idade e nível educacional da população em
estudo. Em metanálise recente, a prevalência variou de 3% a 42% para CCL e de 5,1 a
35,9% para CCSD.40
Estudos americanos de CCSD encontraram prevalência que variou de 6,4 até
22,2%.41,42 O de maior prevalência foi mais recente, de 2008, e encontrado taxa de
conversão anual de CCSD para demência de 11,7%.42
A prevalência de CCSD encontrada em outros países desenvolvidos manteve o
mesmo padrão, em estudo italiano foi de 20,6%43; e em estudo canadense foi de
16,8%.33
Estudo realizado na China, mostrou prevalência de CCSD de 9,7% e evidenciou
diferença significativa entre idade, sexo, nível socioeconômico, renda familiar mensal e
estado civil.44
Em estudo multicêntrico realizado em alguns países da América Latina, China e
Índia, a prevalência de CCL encontrada variou de 0,8 a 4,2%.45
A prevalência de qualquer subtipo de CCL em estudo epidemiológico da Mayo
Clinic foi de 16%, prevalência de CCL amnéstico, de 11,1%; e de CCL não amnéstico,
de 4,9% em 2010.46
Um estudo coreano encontrou prevalência para CCL de 28,6% utilizando os
critérios diagnósticos descritos por Petersen.34,47
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Há poucos estudos epidemiológicos na literatura latino-americana sobre esses
distúrbios e alguns deles estão relatados a seguir.
Em estudo mexicano de 2012, a prevalência de CCSD foi de 13,8% para pessoas
de 60 anos ou mais.48 No entanto, no mesmo país, a prevalência de CCL em outro
estudo foi de 6,45% para a mesma faixa etária.49
A prevalência de comprometimento cognitivo e funcional foi estabelecida em
três estudos no Brasil: na cidade de Santo Antônio de Pádua, estado do Rio de Janeiro,
realizado por Laks et al.50 com prevalência de 19,2% com associação com gênero
feminino e com a idade; outro na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo,
realizado por Lopes et al.51 em que foi encontrada taxa de prevalência de 18,9%,
bastante similar à taxa demonstrada em estudo carioca; e outro estudo realizado por
Hototian et al.52 na cidade de São Paulo, em que foi encontrada taxa de prevalência de
16%, influenciada pela idade e escolaridade. O termo comprometimento cognitivo e
funcional (CCF) foi utilizado para designar indivíduos com desempenho abaixo do
esperado para escolaridade no MEEM associado a um comprometimento funcional
comprovado através de escalas, portanto, poderia ser considerado como rastreio positivo
para demência. Então, esse conceito poderia ser abordado até em capítulo à parte, mas
foi mantido aqui, pois optou-se por unir os estudos de comprometimento cognitivo.
Destacando-se que ao reexaminar os pacientes com comprometimento cognitivo e
funcional em fase hospitalar no estudo de Hototian et al.52, foi diagnosticado demência
em 61,7% deles e 12,8% classificados como CCSD17, portanto o conceito de CCF
aproxima-se mais do de demência do que de CCSD ou CCL.
A prevalência de CCL no Brasil foi descrita por Godinho et al.53, em estudo
realizado na cidade de Porto Alegre, que encontrou taxa de prevalência de 6,1%; destes
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24% permaneceram estáveis e 38% melhoraram ao longo do acompanhamento; a taxa
de conversão anual de CCL para Doença de Alzheimer foi de 8,5%.
A prevalência de CCL amnéstico encontrado na Colômbia foi de 9,7%, sendo
mais predominante no sexo masculino do que em mulheres e foi significativamente
menor no grupo com mais de 12 anos de estudo e não houve diferenças significativas
em relação à idade ou nível econômico.54

1.3.2. Incidência
Estudos de incidência, como citado para as demências, são mais raros e de mais
difícil execução e com grande variações de taxas.
A incidência anual de CCL encontrada em uma comunidade caribenha
multiétnica foi de 5,1% em pessoas com 65 anos ou mais e com taxa anual de conversão
para Doença de Alzheimer de 5,4%.55 Já em estudo alemão, foi encontrado valor de
incidência bem superior a esse, de 76,5 casos por 1000 pessoas com 75 anos ou mais
por ano.56 Essa alta incidência foi corroborada por uma revisão sistemática baseada em
nove estudos populacionais que evidenciaram incidência anual média variando de 51 a
76,8 casos por 1000 pessoas com 65 anos ou mais e com associação significativa com
idade, baixa escolaridade e hipertensão arterial. 57 Em outra revisão da literatura, houve
uma maior variabilidade entre as taxas de incidência anual encontradas, de 21,5 a 71,3
casos de CCL por 1000 pessoas a partir dos 65 anos.40
Em estudo italiano a incidência anual de CCSD encontrada foi de 21,37 e de
CCL foi de 13,59 por 1000 pessoas com 65 anos ou mais, com associação com idade,
baixa escolaridade e acidente vascular cerebral (AVC).39
A incidência de CCL encontrada por Chaves et al.32 no único estudo de
incidência do Brasil, foi de 13,2% por 1000 pessoas por ano para sujeitos com 60 anos
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ou mais e os fatores de risco foram a baixa escolaridade e escores iniciais mais baixos
no Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e sem associação significativa com a idade.

1.4. Fatores envolvidos com prevalência e incidência de demência e CCSD
Os estudos epidemiológicos podem ser usados para investigar potenciais
relações causais entre fatores de risco e determinada doença.
A relação de possíveis fatores de risco para demência e CCSD é imensa e aqui
será citado brevemente um resumo dos principais fatores associados que foram
abordados no protocolo de pesquisa desta tese.
O conhecimento dos fatores genéticos nas demências tem adquirido grande
importância, inclusive em estudo brasileiro em que foi demonstrado que a presença de
pelo menos um alelo 4 da apolipoproteína E, aumentava em 2,63 vezes a chance dos
indivíduos serem diagnosticados como portadores de Alzheimer. 58 No entanto, a
abordagem mais detalhada dos fatores genéticos fogem do foco do presente estudo.
O fator de risco mais consistentemente associado ao risco de desenvolver
comprometimento cognitivo é a própria idade, associação que já foi comprovada em
diversos

estudos

epidemiológicos

citados

anteriormente.

Além

de

doenças

degenerativas, a idade avançada também pode associar-se a aumento dos fatores de
risco cerebrovascular tais como tabagismo, dislipidemia, etilismo moderado,
hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e diabetes.59
Assim como a idade, o baixo nível de escolaridade aparece, em muitos estudos,
associado a um risco aumentado de demência11,26,28 e também de CCSD.39,44 Pode haver
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outros fatores correlacionados com a baixa escolaridade, como o inadequado controle de
fatores cerebrovasculares e nas inadequações dos instrumentos utilizados na avaliação
cognitiva desses indivíduos.11
A depressão aparece em alguns estudos como outro fator de risco para o
aparecimento de comprometimento cognitivo, mas ela poderia constituir um pródromo
ou ainda até ser uma possível causa de demência reversível. Em uma revisão
sistemática, foi observada chance duas vezes maior de demência em pacientes
deprimidos.60
Alguns estudos citam o gênero feminino como um fator de risco para
comprometimento cognitivo, mas isto é bastante controverso ainda, já que em vários
estudos epidemiológicos essa associação não foi corroborada.5,15,50
Existem ainda, outros fatores que foram associados ao aparecimento de
transtorno cognitivo, como trauma cranioencefálico que poderia aumentar o risco
especialmente para Doença de Alzheimer.61
A associação inversa entre tabagismo e demência foi aventada, sugerindo que o
hábito de fumar poderia conferir alguma proteção contra a ocorrência de demência.62,63
No entanto, em estudo de incidência não houve o encontro dessa associação inversa de
forma significativa, e ao contrário, verificado que o tabagismo aumentaria o risco de
doenças cerebrovasculares e consequentemente aumentaria o risco de demência
vascular e também de Doença de Alzheimer.59,64,65
Assim como o tabagismo, a terapia de reposição hormonal (TRH) apresentou
menor associação com ocorrência de demência nas mulheres, mas ainda há necessidade
de confirmação em estudos de incidência, além do que, a idade de início e o tempo da
reposição é muito importante.66
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Outra dúvida levantada na literatura é sobre a possível diminuição do risco de
desenvolvimento de demência em pessoas que fizeram uso de anti-inflamatório não
esteroidal (AINE). Em metanálise publicada por De Craen et al.67, em que foram
selecionados 1992 artigos mas apenas 25 estudos foram elegíveis para comparação, foi
encontrado o benefício de AINE na prevenção de demência ou prejuízo cognitivo em
50% dos estudos de prevalência e em 20% dos estudos de incidência de demência. No
entanto, nenhum ensaio clínico randomizado evidenciou diferença significativa do
efeito de benefício do AINE em comparação ao placebo na prevenção de declínio
cognitivo.67 O encontro do benefício em estudos epidemiológicos pode ter sido um viés
tanto nas diferentes formas de avaliação do desempenho da memória, como na
frequência e tempo de prescrição dos AINE.67
A prática de atividade física tem sido frequentemente associada a menor risco de
desenvolvimento de comprometimento cognitivo e demência em estudos populacionais.
Em comparação com nenhum exercício, a atividade física foi associada com menores
riscos de comprometimento cognitivo, doença de Alzheimer e demência de qualquer
tipo.68 Foram observadas tendências significativas para maior proteção com maior
atividade física.65 Altos níveis de atividade física foram associados com riscos reduzidos
de comprometimento cognitivo (idade, sexo e educação ajustadas) tendo razões de
chance (odds ratio) de 0,58; também houve redução de doença de Alzheimer (odds ratio
= 0,50) e de demência de qualquer tipo (odds ratio = 0,63).68 Em estudo nacional, a
atividade física foi capaz de reduzir e/ou retardar o risco de demência, embora não tenha
sido possível afirmar que a demência possa ser evitada através da atividade física, a
chance de risco de indivíduos sedentários terem demência foi de 2,74 nessa amostra.24
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1.5. Testes Diagnósticos
Na prática clínica há vários testes utilizados para rastreio, diagnóstico e
acompanhamento de distúrbios cognitivos. Inicialmente, a informação sobre o estado
mental deve ser obtida através da anamnese, do relato de atividades funcionais e da
presença de alteração em relação às suas capacidades anteriores. Os testes de avaliação
cognitiva são necessários para determinação da existência e da gravidade do
comprometimento.69
Existe uma grande variedade de testes validados e aqui serão mencionados os
testes mais utilizados no Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e os que foram utilizados nesta tese.
O Mini Exame do Estado Mental (MEEM) é o teste mais citado nos estudos da
literatura mundial e brasileira e foi elaborado para estimar a gravidade do prejuízo
cognitivo por Folstein et al.70 em 1975. Esse instrumento amplamente utilizado,
recomendado como padrão para rastreio cognitivo pela Academia Brasileira de
Neurologia, é constituído por várias questões, agrupadas em categorias de funções
cognitivas: orientação temporal, orientação espacial, memória imediata, atenção e
cálculo, memória de evocação, linguagem e função visuoespacial, totalizando 30 pontos
(Anexo A). Foi adaptado à população brasileira por Bertolucci et al. 71 que verificaram a
influência da escolaridade nos resultados obtidos. Posteriormente, Brucki et al. 72
publicaram estudo com sugestões de aplicação do MEEM no Brasil, com novas
medianas de escore conforme o nível de escolaridade: para analfabetos, 20 pontos; para
1 a 4 anos, 25; para 5 a 8 anos, 27; para 9 a 11 anos, 28 e para os indivíduos com
escolaridade superior a 11 anos, 29 pontos. Esse instrumento além de ser usado em
estudos populacionais e ensaios clínicos é também utilizado como medida de progressão
de demência, e no Brasil, é necessário seu uso, trimestralmente, para liberação dos
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inibidores das colinesterases pelo Ministério da Saúde. Em metanálise de 34 estudos de
demência e 5 de CCL, o MEEM apresentou sensibilidade de 79,8% e especificidade de
81,3% em centros especializados em memória; em hospitais, a sensibilidade foi de
71,1% e especificidade de 95,6%; quando utilizado na comunidade, a sensibilidade foi
85,1% e especificidade de 85,5%, mas ainda com limitações em diferenciar indivíduos
saudáveis do CCL.73
A Bateria Breve do Rastreio Cognitivo (BBRC) descrita por Nitrini et al. 74 em
1994, avalia a percepção visual e nomeação de dez figuras mostradas em uma folha de
papel e, posteriormente, aprendizado e memória de evocação dessas figuras após
mostrar a folha por 3 vezes (memória incidental, memória imediata, aprendizado e
memória tardia) em um intervalo de 2 a 5 minutos.74,75 Esse teste de aplicação rápida,
que tem sido recomendado para a aplicação no Brasil 69, é interessante em estudos de
populações com porcentagem elevada de analfabetos ou com escolaridade muito baixa,
assim como também apresentou alta acurácia no diagnóstico de demência leve em
sujeitos com média ou alta escolaridade.74–76 No intervalo necessário entre aprendizado
e memória tardia das figuras, como teste de interferência, são aplicados o teste de
fluência verbal (fluência semântica), no qual é solicitado ao indivíduo falar o maior
número de palavras de uma categoria, por exemplo, animais, em um minuto, e o teste do
desenho do relógio. Finalmente, é testado o reconhecimento das primeiras dez figuras
em uma folha com vinte figuras. (Anexo B)
O teste de fluência verbal é muito utilizado, por sua simplicidade, podendo ser
utilizado isoladamente ou como interferência no teste de memória de evocação da
BBRC, avalia linguagem, funções executivas e memória semântica. Pode ser por
categorias semânticas, como animais, frutas, itens de supermercado, peças de vestuário,
entre outras; ou outra forma é por categoria fonêmica, em que se solicita a geração de
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palavras iniciadas por determinada letra. Os escores medianos de indivíduos saudáveis
foram de 14 animais em um minuto.77 O escore de corte para analfabetos foi de 9
animais (sensibilidade=90,5% e especificidade=80,6%); de 1 a 3 anos de escolaridade
foi 12 (sensibilidade=95,2%% e especificidade=80%); também foi de 12 o escore
(sensibilidade=91,3% e especificidade =91,9%) entre 4 a 7 anos de escolaridade; e de
13 para aqueles com mais de 8 anos de escolaridade (sensibilidade=82,6% e
especificidade=100%).78
Em estudo realizado com população da cidade de São Paulo, foi observada boa
acurácia para o diagnóstico de CCL entre indivíduos com queixas de memória, ao
associarem os testes de memória tardia da BBRC, evocação tardia das três palavras no
MEEM, após finalização de aplicação do teste, e teste de fluência verbal para letra P.79
Outro teste muito utilizado para avaliação de funções executivas e habilidade
visuoconstrutivas e de planejamento, é o teste do desenho do relógio, que assim como o
teste de fluência verbal, é utilizado na BBRC e pode ser aplicado isoladamente para
acompanhamento. Ele

é

influenciado

pela

escolaridade,

provavelmente

não

recomendado para ser utilizado em analfabetos.80 No Brasil, o teste do desenho do
relógio apresentou alta sensibilidade e especificidade com correlações significativas
com o MEEM e a combinação entre os dois testes, melhorou ainda mais a sensibilidade
e especificidade, 89,2-90% e 71,7-79,8%, respectivamente, para o diagnóstico de
demência.81
A Addenbrooke’s Cognitive Examination (Anexo C)- Versão Revisada (ACE-R)
é um instrumento com elevada sensibilidade e especificidade para detectar demência em
estágio leve, e engloba o MEEM, teste de fluência verbal e desenho do relógio. É
particularmente útil para diferenciar a doença de Alzheimer da demência
frontotemporal.82,83 A versão final brasileira da ACE-R se mostrou de fácil
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entendimento, com tempo médio de aplicação de 15 minutos.82 Atenção e orientação,
memória, fluência, linguagem e habilidades visuoespaciais são quesitos que constituem
este exame. Em estudo brasileiro, nota de corte de 78 pontos mostrou alta acurácia
diagnóstica com 100% de sensibilidade e 82,26% de especificidade.84 Enquanto que em
estudo internacional, a nota de corte foi mais elevada, com sensibilidade de 84% e
especificidade de 100% quando adotada nota de 82 em um total de 100 pontos.83
O Montreal Cognitive Assessment, o MoCA (Anexo D), tem sido utilizado
recentemente, e é menos complexo que a ACE-R e de mais rápida aplicação, de alta
sensibilidade (90%) e especificidade para detecção de comprometimento cognitivo leve,
mesmo com performance normal no MEEM.85 São avaliadas as seguintes funções:
visuoespacial/executiva,

nomeação,

atenção,

linguagem,

abstração,

memória,

orientação. Em estudo brasileiro, o MoCA foi um bom instrumento para diagnóstico de
CCL, com sensibilidade de 81% e especificidade de 77% adotando nota de corte de 25
pontos no total de 30, em população com no mínimo 4 anos de escolaridade.86
Entretanto, há ainda necessidade de avaliar o desempenho do MoCA em estudo
populacional em meio em que exista grande heterogeneidade educacional.
As

escalas

funcionais

baseiam-se

nas

informações

fornecidas

pelos

acompanhantes. Os questionários estão menos sujeitos à influência da escolaridade e de
outros fatores socioculturais, ao contrário de testes neuropsicológicos, como o MEEM.
A seguir serão abordados três questionários que foram selecionados para serem
utilizados nesta tese.
O Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE)87, de
16 itens (Anexo E) é um instrumento que avalia o declínio cognitivo por meio de
entrevista com um cuidador, é válido para o rastreio de demência na população geral e
seu uso é recomendado pela Academia Brasileira de Neurologia. 69 Nele é solicitado que
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o familiar aponte, dentro das 16 questões, se o indivíduo melhorou, não se alterou ou
piorou em relação a ele mesmo nos últimos 10 anos. Em estudo brasileiro realizado pela
equipe de psiquiatria da Universidade de São Paulo, o uso isolado do IQCODE
classificou corretamente 91,2% dos sujeitos (sensibilidade 85,3% e especificidade
94,7%), com resultados superiores à performance do MEEM.88 Ainda em publicação
nacional, nessa versão curta, a nota de corte de 3,53 teve sensibilidade de 85,3% e
especificidade de 100% para o diagnóstico de demência. 89 Em 2013, foi publicado
outro estudo que evidenciou que a nota de corte de 3,52 teve sensibilidade de 83,3% e
especificidade de 80,7% e foi sugerido que o IQCODE é um instrumento válido para o
rastreamento de demência, e que não parece ser influenciado pela idade e escolaridade
dos informantes.90
O Questionário de Atividades Funcionais de Pfeffer (QAFP)91 (Anexo F),
também é outro questionário aplicado ao informante bastante utilizado na literatura
mundial e igualmente recomendado pela Academia Brasileira de Neurologia.69 Possui
10 questões adaptadas para o Brasil onde são abordadas: capacidade de manusear
dinheiro, fazer compras, preparar café e uma comida, manter-se em dias com as
atualidades, entender as notícias, manusear seus remédios, sair de casa ou ficar em casa
sozinho. Quando utilizado sozinho apresenta sensibilidade de 89,2% e especificidade de
70,7% para diagnóstico de demência.92
Adicionalmente, o questionário de Ascertaining Dementia – AD893 merece
destaque com sua versão brasileira de 22 itens (Anexo G) para diagnóstico de demência,
especialmente nos casos leves. O AD8 é um breve questionário de mudança cognitiva
aplicado ao informante, indagando se houve alguma alteração no paciente nos últimos
anos de acordo com 8 quesitos, com as possíveis respostas: “sim”, “não” e “não sei”.93
Apresentou sensibilidade de 90% e especificidade de 68% quando adotado escore maior
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que 3 respostas “sim”.93 O AD8 foi validado em português recentemente e foi
identificada concordância significante com o diagnóstico clínico de demência, com o
MEEM, com a escala de atividades de vida diária, além de boa capacidade em
diferenciar indivíduos em diferentes estágios de demência pela escala CDR (Clinical
Dementia Rating).94 O Questionário de Mudança Cognitiva (QMC), uma adaptação
brasileira do AD8, é um instrumento utilizado no Hospital das Clínicas de São Paulo,
que está em fase de validação, com intuito de ser abrangente e até poder substituir as
questões do CDR. Inclui 22 questões de outros questionários desenvolvidas através de
revisão de literatura especializada e consenso entre especialistas na área cognitiva e
acredita-se serem úteis na distinção entre indivíduos normais e com comprometimento
cognitivo leve ou fases iniciais das demências e estarem de acordo com a nossa
realidade. A partir do QMC de 22 itens (QMC22), foram selecionadas, através de
modelos estatísticos, as oito questões com maior poder de discriminação entre os grupos
avaliados (controles, CCL e demência), duas das questões permaneceram semelhantes
ao questionário AD8, portanto, a maioria ficou compatível com as demandas do nosso
país.95 O questionário é aplicado em aproximadamente 3 minutos e se mostrou um bom
instrumento para profissional especializado, assim como para médicos generalistas.96
O uso de testes combinados de avaliação cognitiva e de escala funcional serve
para aprimorar a acurácia do rastreamento e aumentar a precisão diagnóstica, além do
que, quando usados em conjunto trazem mais informação do que usados isoladamente.
Quando o QAFP é aplicado em conjunto com o MEEM, aumenta a sensibilidade para
94,4% e especificidade para 83,3% na confirmação de demência, taxas superiores às
comparadas se aplicado isoladamente. 92 Segundo Bustamante et al.88, combinando o
MEEM com o IQCODE, houve melhora importante na precisão diagnóstica para 92,1%
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(sensibilidade 83,3% e especificidade de 97,8%) quando comparada ao desempenho
destes instrumentos isolados.
A utilização de mais de um tipo de questionário de atividade funcional é uma
tentativa de minimizar a subestimação da capacidade funcional do paciente pelo seu
cuidador, como observado por Bressan et al.97
Em publicação recente, os melhores testes combinados para rastreio do
comprometimento cognitivo no Brasil foram a associação do QAFP e o teste de fluência
verbal de categoria animais, apresentando sensibilidade de 88,3% e especificidade de
76,5%.98

1.6. Escalas de Avaliação Psiquiátrica
É importante a aplicação de escalas de avaliação psiquiátrica nos pacientes com
suspeita de demência, já que sintomas depressivos, por exemplo, podem preceder ou
acompanhar os quadros demenciais, além de mimetizá-los.60
Muitos estudos populacionais encontraram relação significativa entre ter
depressão

ou

estar

com

sintomas

depressivos

e

presença

de

transtornos

cognitivos.24,48,49,51
No Brasil, tem-se boa experiência com a escala de Cornell para depressão
(Anexo H).99,100 Outra escala, usada com bons resultados em estudo de
comprometimento cognitivo no norte do país foi o Patient Health Questionnaire do
Primary Care Evaluation of Mental Disorders ou PRIME-MD101–103 (Anexo I).
A escala de Cornell, apesar de ser uma escala para diagnóstico e
acompanhamento de depressão em pacientes com demência, é um instrumento que tem
validade em ambos sujeitos geriátricos: dementes e não dementes, além de ser um
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pouco mais completa do que a escala de depressão geriátrica, englobando também
questões relacionadas com ansiedade e alterações do comportamento e do sono. 104,105
O Patient Health Questionnaire do PRIME-MD é útil para diagnóstico de
alterações do humor, distúrbios ansiosos, distúrbios somatoformes, transtornos
relacionados ao álcool e de transtornos alimentares, e, além de apresentar validade
semelhante ao PRIME-MD original aplicado pelo clínico, foi considerado mais
eficiente.101

1.7. Justificativa deste estudo
São necessários novos estudos epidemiológicos em nosso meio, para auxiliar
não só na confirmação da prevalência de demência e de CCSD, mas também na
detecção da influência de fatores de risco como idade, escolaridade, gênero, e também
no estabelecimento dos possíveis fatores protetores como hábitos de vida e alimentares,
prática regular de exercícios físicos, uso de anti-inflamatórios e terapia de reposição
hormonal.
A escassez de estudos nacionais que avaliaram a prevalência e, ulteriormente, a
incidência e os fatores de risco, compromete a adoção de medidas preventivas de
demência e o planejamento de intervenção da saúde pública com vistas à melhoria da
qualidade de vida dos pacientes e de seus cuidadores.
Estudo recentemente publicado constatou que a prevalência de demência na
América Latina é mais elevada em indivíduos relativamente mais jovens (65 a 69 anos)
que em países desenvolvidos.26 Essa análise foi realizada retrospectivamente, portanto,
é relevante avaliar se esse dado se confirma em análise prospectiva.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivos Principais
Estabelecer a prevalência de comprometimento cognitivo sem demência e de
demência em uma comunidade brasileira.
Estabelecer a prevalência conforme faixa etária e gênero, e avaliar a influência
da escolaridade.

2.2. Objetivos Secundários
Verificar se, nesta amostra, demência é mais comum entre sexagenários do que
em estudos de países desenvolvidos.
Verificar se o questionário QMC22, os testes de MoCA e de ACE-R são
adequados para estudos populacionais quando existe grande heterogeneidade
educacional.
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3. MÉTODOS

3.1. Casuística
Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo transversal de fase única, no qual
foram realizadas visitas domiciliares em um município brasileiro.
O estudo foi realizado na cidade de Tremembé, situada no estado de São Paulo,
a aproximadamente 140 km da capital. O Censo Populacional realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, com resultados divulgados em
2011, evidenciou uma população total de 40751 habitantes, destes, 3690 foram referidos
com 60 anos ou mais.4
O tamanho da amostra foi calculado com Intervalo de Confiança (IC) de 95%,
com margem de erro de 4 pontos percentuais, assumindo uma possível perda ao redor
de 25% e adotada hipótese de prevalência de 20%, já que a prevalência média de
demência na América Latina é de 7% e com possibilidade de que a prevalência de CCL
seja em torno de 10 a 20%. Com isto, a amostra resultou na seleção de
aproximadamente 700 participantes de 60 anos ou mais (um número maior do que se
trabalhasse com a menor prevalência).
Foram sorteados, aleatoriamente, 20% das pessoas com 60 anos ou mais de cada
setor censitário do município, de acordo com a listagem fornecida pelo IBGE do último
censo, para obtenção representativa e homogênea de todas as regiões e bairros,
representando todos os níveis socioeconômicos e culturais da cidade.
Essa lista do IBGE continha o primeiro nome e o endereço de moradores com 60
anos ou mais da cidade de Tremembé, dentro de cada setor censitário. O trabalho de
campo esperou para ser iniciado até a liberação da lista, e começou no segundo semestre
de 2011.
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3.2. Procedimentos
Houve divulgação da pesquisa através da imprensa televisiva da emissora Globo
local em três programas distintos e em horários diferentes. Foi tentado também a
divulgação em três emissoras diferentes de rádios locais, mas não foi possível.
Após o sorteio dos nomes e endereços fornecidos pelo IBGE e a divulgação na
mídia, foram enviadas as cartas de apresentação do estudo (Anexo J) aos domicílios
selecionados de cada setor censitário do município, totalizando 89 setores (73 Urbanos e
16 Rurais). No entanto, os endereços disponibilizados pelo IBGE em sua maioria
estavam incompletos, dificultando acesso por correio. Então, foi necessária a
contratação de funcionários do próprio IBGE e agentes comunitários da cidade para a
localização exata dessas residências.
Duas agentes comunitárias de saúde da cidade percorreram cada casa
selecionada, após envio da carta, para verificar se o indivíduo aceitaria participar do
estudo e para agendar dia e hora da visita médica. De tal forma, foram seguidos os
critérios adotados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), realizada
pelo IBGE desde 1969, que são os mesmos critérios utilizados pela Organização das
Nações Unidas (ONU) em suas pesquisas.106 Quando a pessoa do domicílio sorteado se
recusou a participar da pesquisa ou não foi encontrada após duas tentativas, em horários
e dias diferentes, foi feita uma tentativa junto ao seu vizinho idoso residente mais
próximo à direita. Se este também se recusou ou não foi encontrado, foi tentado o idoso
vizinho da esquerda do sorteado inicialmente e por último, foi abordado o vizinho da
frente. Assim, as perdas puderam ser minimizadas e foi mantido um número próximo do
previsto total da amostra, mesmo com muitas recusas.
Foi incluído apenas um idoso de cada domicílio sorteado. Os indivíduos
institucionalizados nos dois asilos do município foram incluídos no estudo conforme o
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sorteio e, neste caso, pôde ser incluído mais de um idoso, caso fosse sorteado, devido à
maior concentração de pessoas idosas no mesmo ambiente do setor censitário.
Para ser caracterizado como informante neste estudo, que poderia ser familiar ou
amigo, a pessoa tinha que conviver, por no mínimo, duas vezes por semana ou por mais
de 24 horas semanais com o participante e ter 18 anos ou mais.
Pessoas com déficits visuais ou auditivos e também aquelas com distúrbios
psiquiátricos foram incluídas na pesquisa.

3.3. Critérios de exclusão
Foram excluídas do estudo apenas as pessoas que se recusaram a participar,
assim como, aquelas que não tiverem informantes para responder aos questionários. No
entanto, a quantidade de pessoas que se recusaram a participar ou qualquer outra
exclusão, será explicitada nos resultados.
Foram excluídos os setores censitários correspondentes às penitenciárias do
município e os setores de expansão territorial que ainda não tinham nenhum morador ou
ainda os setores que não tinham nenhum morador com 60 anos ou mais de idade. No
total, inicialmente, foram excluídos 12 setores censitários.

3.4. Avaliação
Este trabalho teve uma única fase, na qual o indivíduo passou por exame físico
geral e neurológico, assim como por avaliações cognitivas e funcionais e por
questionários aos acompanhantes, em um só momento, suficientes para detecção da
alteração procurada.
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A avaliação neurológica foi realizada através de visitas domiciliares, porta a
porta, em datas e horários pré-estabelecidos. Esse agendamento foi realizado por agente
comunitário de saúde que além de verificar se o indivíduo gostaria de participar da
pesquisa, anotou o telefone de contato ou de recado dos participantes.
Os informantes que não tiveram disponibilidade de tempo para acompanhar o
participante durante o exame puderam responder aos quesitos dos três questionários por
telefone.
Os sujeitos ou responsáveis foram devidamente esclarecidos sobre a pesquisa e,
se concordaram em participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (Anexo K).
Membros do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo e graduandas da Universidade de Taubaté
formaram equipes multidisciplinares e foram à Tremembé em seis sábados e dois
domingos durante o período de julho de 2012 a setembro de 2013, em esquema de
mutirão para ajudar na coleta de dados. Os mutirões foram realizados em julho,
setembro e outubro de 2012; e em maio, junho e setembro de 2013, com a participação
de médicos, incluindo a autora deste estudo, e de profissionais não médicos (fisio e
fonoterapeutas, neuropsicólogos, gerontóloga e duas estudantes da graduação de
medicina da Universidade de Taubaté). Todos os participantes do mutirão foram
previamente treinados pela autora para aplicação dos testes, questionários e do
sequenciamento do protocolo (Anexo L). Cada dado do protocolo de todos os
participantes examinados foram revistos cautelosamente, item a item, pela autora que
também foi a responsável exclusiva pelo cálculo final dos escores nos testes.
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Tabela 1. Rendimento e especificações dos mutirões realizados
Data do mutirão

Número de pessoas

Número de médicos

Número de não

avaliadas

participantes

médicos participantes

Julho/12 – 2 dias

70

7

9

Setembro/12 – 2 dias

62

7

8

Outubro/12 – 1 dia

27

4

7

Maio/13 – 1 dia

48

7

11

Junho/13 – 1 dia

59

9

12

Setembro/13 – 1 dia

30

4

7

3.4.1. Protocolo de Avaliação
No presente estudo foram utilizados: questionários aplicados aos informantes e
testes neuropsicológicos aplicados aos participantes. Como questionários foram
utilizados: o IQCODE, o QAFP e o QMC22. Como testes neuropsicológicos foram
aplicados: a Bateria Breve do Rastreio Cognitivo (BBRC), o ACE-R que engloba o
Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e o MoCA.
Nos casos em que o informante não era alfabetizado, foi lida cada pergunta dos
questionários, uma a uma, e anotada a devida resposta. A leitura dos questionários aos
acompanhantes também foi feita, através de contato telefônico, nos casos em que estes
não puderam estar presentes no momento da avaliação. A aplicabilidade dos
instrumentos, especialmente do IQCODE, através da leitura pelo examinador foi
considerada possível e sem diferença estatística significativa em relação à leitura pelo
informante.107
O questionário QMC22, o ACE-R e o MoCA foram avaliados com o propósito
de validação para estudo populacional, portanto seus resultados não foram valorizados
para consideração diagnóstica na reunião de consenso que será explicitada adiante.
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Além dos instrumentos de avaliação supracitados, também foram utilizadas as
escalas psiquiátricas de depressão de Cornell e o PRIME-MD, que, assim como os
outros testes, foram explicados na introdução desta pesquisa.
Enquanto houve espera para liberação da lista dos endereços pelo IBGE, foi
realizado estudo piloto (etapa preliminar), no qual os asilos do município foram
incluídos e avaliados 34 indivíduos para testar a aplicabilidade dos instrumentos
(questionários e avaliações neuropsicológicas). Foi definida a melhor ordem no exame
devido a maior facilidade na abordagem de familiares e de menor cansaço do
participante, mostrada na Figura 4, e seguida necessariamente na ordem elucidada.
Desses 34 sujeitos institucionalizados, somente 5 foram sorteados e entraram na análise
estatística do banco de dados deste estudo.
As escalas de avaliação psiquiátricas foram realizadas no intervalo entre os dois
testes cognitivos para evitar fadiga do participante e recusa em prosseguir. Os testes de
fluência verbal de animais e o do desenho do relógio foram efetuados dentro do ACE-R,
assim como o MEEM. Esses dados que estão englobados dentro do ACE-R foram
separados dos demais deste teste, para serem levados à discussão diagnóstica.
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Figura 4. Fluxograma do protocolo de pesquisa
EXPLICAÇÃO DO ESTUDO

TERMO DE CONSENTIMENTO
LIVRE E ESCLARECIDO

INFORMANTE

PARTICIPANTE

ANAMNESE

EXAMES FÍSICO
E NEUROLÓGICO

BBRC

IQCODE

ACE-R

QAFP

ESCALA de CORNELL

QMC22

PRIME-MD

MoCA
IQCODE= Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly, QAFP=
Questionário de Atividade Funcional de Pfeffer, QMC22= Questionário de Mudança
Cognitiva com 22 itens, BBRC= Bateria Breve do Rastreio Cognitivo, ACE-R=
Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revised, PRIME-MD= Primary Care
Evaluation of Mental Disorders, MoCA= Montreal Cognitive Assessment.

A aplicação deste protocolo de pesquisa durou em média 1hora e 30 minutos em
cada domicílio.
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A Bateria Breve do Rastreio Cognitivo (BBRC) incluiu:
1) Nomeação e percepção visual de 10 figuras simples apresentadas em uma
folha de papel;
2) Memória Incidental das 10 figuras após a retirada do papel;
3) Memória Imediata das 10 figuras, após mostrar o papel pela segunda vez, e
pedir para que o sujeito as memorizasse;
4) Aprendizado das 10 figuras, após mostrar o mesmo papel pela terceira e
última vez;
5) Teste de Fluência Verbal (categoria semântica frutas);
6) Memória de evocação das 10 figuras;
7) Reconhecimento das 10 figuras dentre 20 itens apresentados em outro papel.
Como teste de interferência na BBRC foi realizado somente o teste de fluência
verbal semântica, utilizando a categoria de frutas, para não repetir as mesmas avaliações
dos outros testes cognitivos, já que o ACE-R tem o desenho do relógio e fluência verbal
para animais. Essa abreviação da bateria, com a exclusão da aplicação do desenho do
relógio no período de interferência, não prejudicou o teste de recordação tardia, como
foi mostrado no estudo de Castro et al.108, em que foi excluído o teste do relógio para
encurtar o tempo de aplicação da bateria, e o teste de memória tardia manteve alta
acurácia no diagnóstico de demência e os resultados encontrados não foram diferentes
daqueles obtidos com a aplicação da versão original da BBRC, na qual apresenta
sensibilidade de 93,3% e especificidade de 96,6%.74
Nos mutirões realizados, coube aos médicos fazer: anamnese, exame físico,
exame neurológico, BBRC e questionários aos informantes; e aos não médicos: ACE-R,
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escalas psiquiátricas e MoCA. Os profissionais se dividiram em equipes, organizadas e
sistematizadas pela autora, para irem em cada casa selecionada.

3.5. Classificação
Os indivíduos foram classificados de acordo com nível socioeconômico segundo
critérios da Associação Brasileira de Pesquisa de Mercado (ABIPEME).109
As pessoas também foram classificadas de acordo com a escolaridade definida
como o nível atingido em anos. Foi adotado como critério para analfabetismo:
indivíduos que frequentaram a escola por menos de um ano ou que se identificaram
como analfabetos, mas que em ambos os casos fossem incapazes de ler a frase “Feche
os Olhos” do MEEM. Na eventualidade de ocorrência de situação em que indivíduos
informaram alguns anos de escolaridade, mas não conseguiram ler a frase acima, a
classificação de acordo com a escolaridade foi definida na reunião de consenso.
A classificação fenotípica da raça dos participantes foi feita na anamnese, na
maioria das vezes, onde os próprios indivíduos a auto definiam, já que a conceituação
da raça tem sido questionada na literatura. 110 Neste estudo, a ancestralidade não foi
levada em consideração, somente a cor da pele.
Os indivíduos foram classificados, inicialmente, em três grupos diagnósticos:
sem comprometimento (cognitivamente normal), com CCSD e com demência. Os
diagnósticos de CCSD e de demência foram estabelecidos em reunião de consenso, com
base no conjunto de informações e dados obtidos na avaliação dos participantes. A
pesquisadora e dois neurologistas com conhecimento especializado em neurologia
cognitiva e do comportamento fizeram parte dessa reunião. Ressalta-se que a
participação da autora na reunião foi mínima, não opinava sobre os casos, já que tinha
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informação da avaliação completa do indivíduo, apenas informava os escores dos testes
levados em consideração na reunião e lia a anamnese, portanto, a pesquisadora apenas
apresentou os dados demográficos e clínicos obtidos de cada um dos indivíduos
examinados e os dois neurologistas estabeleceram o diagnóstico.
Os seguintes dados foram levados em consideração na reunião de consenso:
1) Idade;
2) Escolaridade;
3) Queixa subjetiva de memória;
4) Dados da história clínica;
5) Dados positivos de antecedentes patológicos e de alteração de exame físico
ou neurológico;
6) Escore do MEEM;
7) Escore da memória de aprendizado e da memória de evocação da BBRC;
8) Escore dos três testes de fluência verbal: frutas, animais e da letra P (um
aplicado na BBRC e outros dois no ACE-R);
9) Escore do desenho do Relógio (pontuação de zero a cinco, conforme as
regras de pontuação do ACE-R);
10) Escore do IQCODE;
11) Escore do QAFP;
12) Escore da escala de depressão de Cornell.
Os casos que foram levados para a discussão na reunião de consenso foram
selecionados pela autora e foram aqueles que obtiveram pelo menos uma nota igual ou
menor que as notas de corte ou escores que serão citados a seguir, ou quando surgiu
qualquer dúvida sobre o desempenho nos testes ou na presença de anamnese sugestiva
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de comprometimento, ou ainda quando houve dúvida quanto à classificação em relação
ao analfabetismo.
Os casos dos indivíduos que tiveram presença de queixa subjetiva de memória
foram discutidos na reunião, mesmo com desempenho e escores dentro da normalidade.
Aqueles participantes que tiveram desempenho no MEEM abaixo das seguintes
medianas conforme nível educacional, foram selecionados para discussão: para
analfabetos, 20 pontos; para escolaridade de 1 a 4 anos, 25; de 5 a 8 anos, 26,5; de 9 a
11 anos, 28; para indivíduos com escolaridade superior a 11 anos, 29 pontos.72 Esses
valores com escores mais elevados foram considerados para o aumento da sensibilidade
diagnóstica.
Na Bateria Breve do Rastreio Cognitivo, escores abaixo de 6 pontos na memória
tardia indicam comprometimento.74 Portanto, todos os casos com desempenho inferior a
esse valor foram selecionados.
O valor de normalidade do teste de fluência verbal também é influenciado pelo
nível educacional, o melhor escore de corte para analfabetos é de 9; entre 1 a 7 anos de
escolaridade, de 12; e com mais de 8 anos de escolaridade, de 13 palavras por minuto.78
Qualquer indivíduo que tenha apresentado pontuação menor que essa, teve o caso
discutido.
Escores acima de 3,53 no IQCODE (sensibilidade de 85,3% e especificidade de
100%)89 e de 5 pontos no QAFP91 associam-se com a presença de demência, portanto,
todos os casos com pontuações maiores que essas, foram discutidos.
Não se estipulou escore para o desenho do relógio ser selecionado isoladamente
para ser discutido, mas todos os casos com desempenho abaixo do esperado em
qualquer teste citado anteriormente, corrigindo a escolaridade, tiveram seus desenhos
visualizados na reunião de consenso. Casos em que o indivíduo tenha feito um desenho
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com qualidade inferior ao que se esperava para sua escolaridade (por exemplo: um
indivíduo com mais de 8 anos de escolaridade que tenha desenhado os números
concentrados em uma parte do relógio ou tenha colocado ponteiros muito errados, o que
poderia evidenciar comprometimento de função executiva e habilidade visuoespacial),
também foram selecionados para reunião de consenso mesmo com desempenho normal
em todos os outros testes. Portanto, houve uma análise qualitativa do desenho do relógio
em relação ao nível de escolaridade.
A presença de sintomas depressivos significativos clinicamente foi considerada
presente através da pontuação maior ou igual a 8 na escala de Cornell, e também escore
acima da mediana encontrada entre todos os participantes no questionário psiquiátrico
PRIME-MD. Associada a esses dois escores, o estado de humor também foi avaliado
através da utilização da escala analógica de felicidade (contida no PRIME-MD)
representada por faces que o indivíduo teve que escolher entre as faces que expressavam
a impressão de muito feliz, feliz, neutro, pouco infeliz, infeliz e muito infeliz.
Para a ACE-R, MoCA e o QMC22 não foram utilizados um escore; como já foi
explicado, os seus resultados não foram considerados para estabelecimento diagnóstico.
Esses testes foram analisados somente no final do estudo, quando verificados os seus
valores e validação para presença ou não de comprometimento cognitivo.

3.6. Diagnóstico
Após a seleção dos casos para a reunião de consenso diagnóstico e discussão, os
indivíduos receberiam três diagnósticos sindrômicos inicialmente: cognitivamente
normal, CCSD e demência. Mas, no entanto, os indivíduos acabaram sendo separados
em 5 grupos: os com diagnóstico de demência; os de comprometimento cognitivo sem
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demência (CCSD); os de indivíduos cognitivamente normais mas que tinham queixa
subjetivas de memória; os de indivíduos com performance cognitiva normal e sem
queixa, portanto, totalmente normais; e por último, um grupo de comprometimento
funcional sem demência (CFSD), cujos informantes confirmaram o declínio cognitivo
dos sujeitos, inclusive nos questionários de atividades funcionais, mas nos testes
neuropsicológicos, esses participantes tiveram um desempenho considerado normal.
Isso foi realizado, para avaliar se o desempenho dos normais com a queixa se diferiam
dos completamente normais, e também foi criado o novo grupo de CFSD durante as
reuniões de consenso pela impossibilidade de classificá-los dentro do grupo de normais
e para poder acompanhar esses indivíduos futuramente.
Para o diagnóstico de CCSD, foram utilizados os mesmos critérios de
Petersen34,46 para CCL, lembrando que o conceito de CCL foi englobado em um
conceito maior, o de CCSD. Também utilizou-se desses critérios atualizados na revisão
de Morris37, enaltecendo a necessidade de atividade funcional essencialmente normal,
além da presença de queixa de alteração da cognição pelo indivíduo afectado e/ou por
seu informante e ter a presença de comprometimento objetivo em um ou mais domínios
cognitivos.37 Ainda não é bem definida uma nota de corte em testes neuropsicológicos
para esse diagnóstico, embora alguns autores considerem um ponto e meio abaixo do
desvio padrão do escore de normalidade33–35,43; outros autores consideram a partir de um
ponto abaixo.39
De tal modo que, para a caracterização do diagnóstico de CCSD, precisava ter a
presença de queixa de alteração da cognição pelo indivíduo afetado e/ou por seu
informante e ter desempenho inferior nos testes de memória e/ou em outras áreas da
cognição. A confirmação do diagnóstico foi realizada através da reunião de consenso,
através da exclusão de demência e presença de comprometimento identificado no exame
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clínico e performance na bateria de testes neuropsicológicos, ou seja, o indivíduo
precisava ter um desempenho pouco inferior ao que se esperava (um ponto abaixo do
desvio padrão) mas em que a dificuldade não fosse suficientemente severa para causar
comprometimento funcional.44
O diagnóstico de demência foi feito segundo os critérios clínicos atualizados
recentemente pelo National Institute on Aging (NIA) e recomendados para a aplicação
no Brasil pela Academia Brasileira de Neurologia. 9,111 Para a caracterização de
demência foi necessário ter a presença de declínio cognitivo persistente que interfere
com atividades sociais ou profissionais do indivíduo, detectado através de anamnese e
avaliação cognitiva objetiva afetando no mínimo 2 dos seguintes domínios: memória,
funções executivas, habilidades visuoespaciais, linguagem ou comportamento. Portanto,
tem que haver presença de comprometimento funcional, já que interfere com as
atividades do indivíduos, detectado pelas escalas de funcionalidade (QAFP ≥ 5 pontos
e/ou IQCODE ≥ 3,53). O que difere basicamente dos critérios do Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders 4ª Edição (DSM-IV), em que era
obrigatoriamente preciso ter o comprometimento da memória e de pelo menos mais uma
outra função cognitiva.112 Esse critério usado anteriormente dificultava o diagnóstico de
síndromes demenciais que não afetam a memória primeiramente.
Os testes neuropsicológicos e questionários de avaliação funcional empregados
neste estudo foram suficientes para diagnosticar e diferenciar o sujeito nos três grupos
de classificação. Ressalta-se que o protocolo deste estudo seguiu as recomendações da
Academia Brasileira de Neurologia para critérios diagnósticos de demência, que para a
avaliação cognitiva global recomenda o Mini Exame do Estado Mental (MEEM); para
avaliação da memória: recordação tardia do CERAD (Consortium to Establish a
Registry for Alzheimer's Disease) ou de objetos apresentados como figuras; para
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funções executivas: fluência verbal ou desenho do relógio; para avaliação funcional
recomenda-se o IQCODE , o questionário de atividades funcionais de Pfeffer (QAFP)
ou a escala Bayer de atividades da vida diária; recomenda, ainda, a utilização
combinada de instrumentos de avaliação cognitiva e de escalas de avaliação funcional. 69
Portanto, nota-se que pelo menos um teste de cada quesito foi utilizado.
Os sujeitos que tiveram o diagnóstico de comprometimento cognitivo (sem
demência ou com demência) estão sendo encaminhados para o ambulatório da autora no
Hospital Universitário de Taubaté, que é o serviço de referência da região, para
prosseguimento das avaliações diagnósticas e medidas terapêuticas. Ressalta-se que a
meta do presente estudo é a de estabelecer o diagnóstico sindrômico dos participantes
em fase única.

3.7. Análise estatística
A análise estatística foi feita através do Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) versão 17.0 para Windows e tabulação dos dados pelo EXCEL 2007.
Os três grupos diagnósticos (normal, CCSD e demência) foram comparados
levando em consideração a idade e escolaridade, por meio do teste de ANOVA, seguido
de teste de comparações múltiplas (post hoc de Bonferroni), já que são variáveis
contínuas e não apresentam distribuição normal.
As variáveis categóricas tiveram o grau de associação dentro dos três grupos
comparado pelo teste do qui-quadrado de Pearson, incluindo as seguintes variáveis:
faixa etária e nível de escolaridade, gênero, nível socioeconômico, presença de queixa
de memória, condições de saúde, fatores de risco, fatores de proteção, escala analógica
de felicidade, escala de depressão de Cornell, PRIME-MD. Para verificar a correlação
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entre as duas escalas psiquiátricas foi realizado, também, o teste do qui-quadrado de
Pearson.
Para verificar a chance de risco dos fatores em desenvolver comprometimento
cognitivo foi utilizado o teste de Odds Ratio, correlacionado o grupo de normais com o
de demência e depois o grupo de normais com o de CCSD.
O modelo de regressão logística linear binária foi usado para identificar as
variáveis com independente associação com comprometimento cognitivo, para isso
foram utilizados dois grupos: um normal e outro com comprometimento (CCSD e
demência).
O teste de ANOVA, seguido de teste de comparações múltiplas (post hoc de
Bonferroni), também foi utilizado para avaliar o desempenho dos diferentes grupos nos
instrumentos utilizados para caracterização diagnóstica, nesse caso, o grupo de normal
foi subdividido em normal e em normal com queixa para verificação se houve alguma
diferença no desempenho dos participantes entre eles, além dos grupos de CCSD e de
demência.
As áreas sob a curva ROC (Receiver Operating Characteristics) foram utilizadas
para análise do desempenho e acurácia dos instrumentos: QMC22, ACE-R e MoCA, as
comparando dentro de dois grupos, normais com CCSD e normais com demência. Os
escores de corte da cada um dos testes foram obtidos a partir dos valores de
coordenadas da curva ROC com seleção de alguns valores que mostravam boa
sensibilidade e/ou especificidade.
Para todas as análises, foi adotado valor de p significativo < 0,05.
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3.8. Ética e Auxílio à pesquisa
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de
São Paulo n◦ 0378/09.
Este estudo teve suporte da FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo), de outubro de 2012 a novembro de 2013, como auxílio à pesquisa
sob processo 2012/04815-6.
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4. RESULTADOS

4.1 Características Gerais
Após sorteio aleatório, foram selecionados 20% da população acima dos 60 anos
que correspondeu a 738 domicílios. Houve uma perda inicial de 318 participantes
sorteados pelos seguintes motivos: alguns dos sorteados se recusaram a participar (152
pessoas), outros falecerem (33 pessoas), mudaram de residência (70 pessoas), outros
não foram encontrados em pelo menos duas tentativas em dias e horários diferentes (31
pessoas), alguns endereços não foram localizados dentro ou fora daquele setor censitário
(22 pessoas) e ainda algumas pessoas sorteadas tinham menos de 60 anos (8 pessoas),
apesar da listagem do censo fornecida pelo IBGE ser correspondente à população acima
de 60 anos, houve alguns equívocos. Duas pessoas sorteadas foram excluídas por não
possuírem informantes. Essas informações podem ser melhor visualizadas na Figura 5.
Após a perda, por recusa ou algum dos outros motivos citados acima, dos
inicialmente selecionados, o vizinho mais próximo da casa sorteada foi convidado a
participar do estudo, adotando como critério: primeiro o vizinho da direita, depois da
esquerda e por última tentativa, abordagem do vizinho da frente.
Portanto, além de tentar encontrar os 738 endereços, muitos deles necessitaram
de mais de duas visitas para encontrar o morador, houve a necessidade de abordar
muitos outros domicílios, na tentativa de encontrar um morador que aceitasse participar
do estudo, porta a porta em mais de 1010 casas diferentes, para totalizar o número de
participantes em 630 pessoas.
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Figura 5. Fluxograma dos participantes do estudo
Total
3690 pessoas ≥ 60 anos

20% sorteadas
738 pessoas

318 perdas iniciais:
- 152 pessoas recusaram;
- 70 pessoas mudaram de
endereço;
- 33 pessoas faleceram;
- 31 pessoas não foram
encontradas;
- 22 endereços inexistentes;
- 8 pessoas < 60 anos;
- 2 pessoas sem informantes

420 pessoas
aceitaram
inicialmente

19
agendaram
mas não
estavam em
casa e não
encontradas
depois

36
agendaram
mas
recusaram na
hora

265 pessoas sorteadas
foram substituídas por
vizinhos

365 pessoas
foram
examinadas:
- 332 no dia
agendado
- 33 não
estavam em
casa e foram
examinadas
em outra
visita

Amostra
630 participantes

Houve uma recusa inicial em participar do estudo de 20,6% das pessoas
sorteadas e depois mais 8,6% das pessoas, que a principio, tinham aceitado participar,
mas recusaram no momento do exame.
Em esquema de mutirão, no qual a autora também participou juntamente com
equipes multidisciplinares, foram examinados 296 participantes. A maioria dos
participantes (334), foram avaliados somente pela própria autora.
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Os setores censitários visitados e incluídos neste estudo estão melhor
visualizados na distribuição do mapa da cidade de Tremembé na Figura 6. Inicialmente,
foram excluídos doze dos 89 setores censitários do município. Os setores 9, 27 e 54
foram excluídos por serem correspondentes às penitenciárias do município. Os setores
23, 24, 40, 43 e 46, que são correspondentes a áreas rurais com raras residências ou
moradores que não foram abordados na contagem populacional no censo do IBGE
2010; nesses cinco setores houve apenas uma presunção de quantas pessoas estariam
morando na região pelo censo e suas idades foram presumidas e não haveria morador
com idade de 60 anos ou mais nesses setores e sim moradores jovens. Os setores 53, 68,
76 e 80 também foram excluídos pois são áreas de expansão e sem nenhum residente.

Figura 6. Mapa dos setores censitários da cidade de Tremembé e porcentagem da
população examinada de cada setor
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Ressalta-se que na maioria dos setores, foi avaliado entre 16 a 20% das pessoas
com 60 anos ou mais. Excetuando o setor de número 84, todos os demais com apenas
um ou dois moradores com 60 anos ou mais (setores 26, 49, 75, 78, 82, 83, e 87) não
foram sorteados, já que se fosse avaliada uma pessoa, incluir-se-ia 100 ou 50% daquele
setor. Os setores 32, 33 e 64 tiveram uma porcentagem de pessoas examinadas
inferiores aos demais por se referirem a setores que englobam condomínios de nível
socioeconômico elevado com maior índice de recusa em participar do estudo.
Todos os familiares ou responsáveis assinaram o Termo de Consentimento Livre
Esclarecido. E todos foram examinados nas suas residências.

4.2. Prevalência
Os participantes deste estudo foram separados na reunião de consenso em 5
grupos, conforme explicado anteriormente: os com diagnóstico de demência; os de
comprometimento cognitivo sem demência (CCSD); os de indivíduos cognitivamente
normais mas que tinham queixa subjetivas de memória; os de indivíduos com
performance cognitiva normal e sem queixa, portanto, totalmente normais; e por último,
um grupo de comprometimento funcional sem demência (CFSD).
Na tabela a seguir, encontram-se as prevalências encontradas de cada um desses
grupos.
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Tabela 2. Classificação diagnóstica encontrada na população estudada
Diagnóstico

Número Porcentagem IC 95%
Absoluto

Indivíduos Normais

211

33,5

29,9-37,2

Normais com queixa de memória

174

27,6

24,2-31,2

Comprometimento Cognitivo Sem Demência

123

19,5

16,6-22,8

Demência

110

17,5

14,6-20,6

Comprometimento Funcional Sem Demência

12

1,9

1,0-3,2

630

100,0

Total
IC= Intervalo de Confiança

A prevalência de demência encontrada nesta amostra foi de 17,5% e a
prevalência de CCSD foi de 19,5% dos casos.
Como foi encontrado uma prevalência muito baixa do diagnóstico de
comprometimento funcional sem demência, uniu-se esse diagnóstico com o de
comprometimento cognitivo sem demência para as análises estatísticas entre os grupos.
Assim como, foram unidos os grupos de indivíduos normais com os de normais com
queixa de memória. Portanto, restaram 3 grupos de classificação diagnóstica: normais,
comprometimento cognitivo sem demência (CCSD) e demência. Mas ressalta-se que
não houve diferença estatística significativa ao unir o grupo CCSD com o de CFSD
comparado com as análises isoladas do grupo CCSD caso apenas se excluísse o grupo
de CFSD.
O desempenho nos instrumentos utilizados para caracterização diagnóstica dos
indivíduos dentre os diferentes grupos pode ser visualizado na Tabela 3. Nota-se que a
pontuação do desenho do relógio varia de zero a cinco pontos, conforme critérios
adotados na pontuação do teste ACE-R, apesar desse teste não ter sido valorizado para

48

Resultados

classificação diagnóstica inicial, mas sim, apenas, foram utilizados o escore do teste do
desenho do relógio, da fluência verbal de animais e de letra P, contidos no teste. Na
tabela 3, foi mantido o grupo de indivíduos normais e com queixa de memória para
verificação de alguma diferença com o grupo de indivíduos normais sem a queixa.

Tabela 3. Desempenho dos diferentes grupos nos testes utilizados para caracterização
diagnóstica
Média (±DP)
Testes

Normais

Normais com
Queixa

CCSD

Demência

p*

Comparações
Múltiplas**

MEEM

24,78 (3,39)

25,78 (2,82)

22,53 (3,63) 16,64 (6,59) <0,001 N=NQ>CCSD>D

Aprendizado

8,17 (1,22)

8,37 (1,26)

7,24 (1,57)

5,08 (2,37) <0,001

N=NQ>CCSD>D

Memória tardia

7,54 (1,29)

7,81 (1,34)

6,12 (1,77)

3,49 (2,70) <0,001

N=NQ>CCSD>D

Fluência Verbal 11,83 (3,18)

12,60 (2,92)

9,44 (3,08)

6,72 (3,13) <0,001

N=NQ>CCSD>D

Relógio

3,14 (1,40)

3,33 (1,35)

2,43 (1,40)

1,47 (1,30) <0,001

N=NQ>CCSD>D

IQCODE

2,98 (0,40)

3,17 (0,34)

3,27 (0,42)

4,10 (0,59) <0,001

N<NQ=CCSD<D

QAFP

0,91 (1,57)

1,45 (2,11)

2,67 (3,85) 15,39 (8,27) <0,001 N=NQ, NQ=CCSD
N<CCSD<D

Cornell

5,23 (4,23)

8,57 (6,04)

6,91 (4,69) 10,35 (6,30) <0,001

N<NQ<CCSD<D

PRIME-MD

4,19 (3,10)

6,94 (3,92)

5,66 (3,69)

N<NQ<CCSD=D

6,66 (3,66) <0,001

D=NQ

*Teste de ANOVA entre os grupos,**Análise post hoc de Bonferroni
DP= Desvio Padrão, MEEM= Miniexame do estado mental, IQCODE= Informant
Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly, QAFP= Questionário de Atividade
Funcional de Pfeffer, PRIME-MD= Primary Care Evaluation of Mental Disorders, N= Normal,
NQ= Normal com queixa de memória, CCSD= Comprometimento cognitivo sem demência, D=
Demência
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Comparando o desempenho dos indivíduos desses quatro grupos, foi encontrada
diferença estatisticamente significativa em todos os instrumentos utilizados. Para
verificar onde houve essa diferença, foi aplicado o teste post hoc para comparações
múltiplas entre os grupos.
O grupo de pessoas que foram classificadas como normais com queixa não
diferiu significativamente na avaliação cognitiva do grupo de indivíduos normais; mas
sim no questionário funcional de IQCODE e nas escalas de avaliação psiquiátrica
(escala de Cornell e PRIME-MD). Dessa forma, esses dois grupos foram unificados em,
simplesmente, grupo de indivíduos normais para as análises subsequentes.
Foi encontrada diferença significativa capaz de diferenciar os 3 grandes grupos:
normais, CCSD e de demência em todos os instrumentos cognitivos aplicados, o único
questionário que não apresentou diferença foi o PRIME-MD que não foi válido para
diferenciar os grupos de CCSD e de demência, mas, no entanto, foi significante em
separar os grupos de normais e do comprometimento cognitivo sem ou com demência.
Notou-se que a escala de Cornell para depressão teve um escore diferente
significativamente em todos os grupos classificados.
Na comparação do grupo de CCSD com o de normais, não se observou diferença
estatística significativa apenas no questionário IQCODE (p= 0,238). Comparando os
grupos de demência com o de normais, todos os instrumentos obtiveram diferença
estatística, exceto na comparação do grupo normais com queixa de memória com o
grupo de demência que não houve diferença no questionário psiquiátrico PRIME-MD
(p= 1,0). Todos os instrumentos empregados diferenciaram significativamente o grupo
de CCSD do grupo de demência, excetuando, igualmente, o questionário psiquiátrico
PRIME-MD (p= 0,194).
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4.3. Variáveis sociodemográficas e educacionais
A maioria dos sujeitos examinados foi do gênero feminino, no total de 397
mulheres correspondendo a 63% dos casos, e 233 homens. A média de idade de todos
os participantes foi de 71,28 (±7,99), idade máxima de 98 e a mínima de 60 anos, a
idade mediana foi de 70 anos.
A média de escolaridade encontrada foi de 4,90 anos (±4,54) e a mediana foi de
4 anos; 87 pessoas eram analfabetas, correspondendo a 13,8% do total de participantes;
348 sujeitos (55,2%) tinham de 1 a 4 anos de escolaridade; 83 (13,2%) com 5 a 8 anos
de escolaridade; 51 pessoas (8,1%) tinham entre 9 e 11 anos, e outras 61 pessoas com
mais de 12 anos de escolaridade (9,7%).
Os indivíduos da cor branca foram maioria, representando 74,8% do total, 24,2%
eram afrodescendentes (19,8% pardos e 4,4% negros) e 6 pessoas examinadas (1% dos
casos) eram da raça amarela. Não foi encontrada diferença significativa das raças entre
os diagnósticos (p= 0,168).
De acordo com ABIPEME, os sujeitos foram classificados em níveis
socioeconômicos, apenas quatro pessoas avaliadas tinha nível A1 (0,6%); 22 pessoas
(3,5%), nível A2; 54 (8,6%) nível B1; 130 pessoas (20,6%), nível B2; a maioria, 187
indivíduos (29,7%) tinham nível C1; 128 participantes (20,3%), nível C2; 104 (16,5%),
nível D e apenas 1 sujeito (0,16%), nível socioeconômico E. Para as análises estatísticas
e para facilitar a visualização nas tabelas, foram unidos o nível A1 com A2 e renomeado
apenas da forma A, assim como foi feito com o nível B, unindo B1 e B2, nível C,
unindo C1 e C2; como a classificação antiga da ABIPEME.
Todas essas informações das características sociodemográficas da população
avaliada estão resumidas e melhores visualizadas na Tabela 4.
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Tabela 4. Distribuição dos participantes do estudo em relação às características
sociodemográficas entre os grupos diagnósticos
Normal
N=385 (%)

Variáveis

CCSD
N=135 (%)

Demência
N=110 (%)

Faixa etária

Valor
de p*

Número Total
N=630 (%)

<0,001

60-64 anos

116 (76,3)

28 (18,4)

8 (5,3)

152 (24,1)

65-69 anos

112 (73,7)

24 (15,8)

16 (10,5)

152 (24,1)

70-74 anos

67 (57,3)

32 (27,3)

18 (15,4)

117 (18,6)

75-79 anos

49 (48,5)

25 (24,7)

27 (26,7)

101 (16,1)

80-84 anos

27 (42,8)

17 (27,0)

19 (30,2)

63 (10,0)

≥85 anos

14 (31,1)

9 (20,0)

22 (48,9)

45(7,1)
0,166

Gênero
Masculino

132 (56,7)

53 (22,7)

48 (20,6)

233 (37,0)

Feminino

253 (63,7)

82 (20,7)

62 (15,6)

397 (63,0)

Nível Escolaridade

<0,001

Analfabeto

46 (52,9)

21 (24,1)

20 (23,0)

87 (13,8)

1-4 anos

189 (54,3)

83 (23,9)

76 (21,8)

348 (55,2)

5-8 anos

62 (74,7)

13 (15,7)

8 (9,6)

83 (13,2)

9-11 anos

40 (78,4)

9 (17,7)

2 (3,9)

51 (8,1)

≥ 12 anos

48 (78,7)

9 (14,8)

4 (6,5)

61 (9,7)

Nível socioeconômico**

0,015

A

18 (69,3)

5 (19,2)

3 (11,5)

26 (4,1)

B

136 (73,9)

31 (16,9)

17 (9,2)

184 (29,2)

C

175 (55,6)

74 (23,5)

66 (20,9)

315 (50,0)

D

56 (53,9)

25 (24,0)

23 (22,1)

104 (16,5)

0

0

1 (100)

1 (0,2)

E
2

*Teste de X de Pearson
**ABIPEME= Associação Brasileira de Pesquisa de Mercado
CCSD= Comprometimento cognitivo sem demência

Observou-se diferença estatisticamente significativa para as variáveis: faixa
etária, nível educacional e nível socioeconômico entre os três grupos diagnósticos.
Dividindo os grupos diagnósticos de acordo com a faixa etária, percebeu-se que
houve aumento na prevalência do diagnóstico de demência de acordo com o aumento da
faixa etária, que foi mais acentuado entre a faixa de 70 a 74 anos para a de 75 a 79 anos
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e ainda mais acentuado entre a faixa etária de 80 a 84 anos para a de 85 anos ou mais
Houve um aumento de pelo menos 5 pontos percentuais na prevalência a cada aumento
de 5 anos da faixa etária, no entanto, observou-se que na faixa maior ou igual aos 85
anos de idade, houve um aumento de mais de 18% na prevalência, portanto de 30,2% de
diagnóstico de demência nas pessoas examinadas que tinham entre 80 a 84 anos de
idade, subiu para 48,9% de prevalência de demência entre os participantes com 85 anos
ou mais.
A maior prevalência do diagnóstico de CCSD foi encontrada em indivíduos
entre 70 a 74 anos, correspondendo a 27,3% das pessoas avaliadas nessa faixa etária, e
de 27% entre a população avaliada de 80 a 84 anos de idade.
Comparando separadamente o grupo de normais com o de CCSD e o grupo de
normais com o de demência, ambos os diagnósticos, tanto o diagnóstico de demência
(p< 0,001) quanto o de CCSD (p= 0,005) tiveram associação significativa com a faixa
etária.
Não se encontrou diferença significativa dos gêneros entre os grupos (p= 0,166),
e essa observação foi mantida mesmo comparando isoladamente os grupos de demência
(p= 0,072) e de CCSD (p= 0,299) com o grupo de normais.
A influência da escolaridade foi investigada em níveis entre os diagnósticos e foi
observado que conforme menos escolarizado o indivíduo, maior foi a prevalência
encontrada tanto de demência quanto de CCSD; por exemplo, dentre os analfabetos
examinados, 23% deles tinham demência e 24,1% tinham CCSD, entre 1 a 4 anos de
escolaridade também observou-se uma alta prevalência de demência, 21,8%, e de 23,9%
de CCSD. No entanto, os participantes com 9 a 11 anos de escolaridade tiveram uma
prevalência menor de demência (3,9%) que os indivíduos com mais de 12 anos de
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escolaridade (6,5%). Entre os indivíduos com escolaridade superior a 4 anos, a
prevalência de CCSD manteve-se relativamente estável com o aumento da escolaridade.
Comparando o grupo de normais com o grupo de CCSD, a escolaridade se
manteve como fator de associação significativo (p= 0,023) com esse diagnóstico, assim
como também manteve-se quando comparado o grupo de normais com o de demência
(p< 0,001).
Houve, também, diferença estatisticamente significante dos grupos entre o nível
socioeconômico dos participantes examinados nesta amostra. Notou-se que excetuando
o nível A, quanto mais baixo foi o nível socioeconômico dos participantes, maior foi a
prevalência de demência, mas quase não houve alteração das taxas de prevalência de
CCSD entre os diferentes níveis socioeconômicos. Portanto, essa diferença entre os
níveis socioeconômicos foi significativa quando comparado isoladamente o grupo de
normais com o grupo de demência (p= 0,002), já em relação à comparação isolada do
grupo de normais com o de CCSD, não houve associação significativa (p= 0,214). Os
indivíduos do nível A tiveram uma prevalência um pouco maior de 11,5 % para
demência e 19,2% para CCSD que o nível B com 9,2% e 16,9%, respectivamente.

4.4. Comparações entre os grupos diagnósticos
As próximas tabelas mostram melhor a comparação entre os três grupos em
consideração: normais, CCSD e demência.
A distribuição da presença de demência e de CCSD conforme as médias da
idade e da escolaridade pode ser visualizada na tabela 5.
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Tabela 5. Comparação dos grupos considerando as variáveis idade e escolaridade da
população avaliada
Média (Desvio Padrão)
Normal
N=385

CCSD
N=135

Demência
N=110

p*

Comparações
Múltiplas **

Idade

69,26 (±7,03)

72,44 (±7,72)

76,96 (±8,52)

< 0,001

N<CCSD<D

Escolaridade

5,61 (±4,83)

4,23 (±4,16)

3,20 (±3,20)

< 0,001

N>CCSD=D

*Teste de ANOVA entre os grupos
**Análise post hoc de Bonferroni
N= Normal, CCSD= Comprometimento cognitivo sem demência, D= Demência

Observou-se diferença estatisticamente significativa para a variável idade entre
os três grupos de classificação, de modo que o grupo de indivíduos cognitivamente
normais foi mais jovem que os indivíduos com CCSD e estes, por sua vez, também
foram mais jovens que os indivíduos com demência.
Em relação à variável escolaridade, notou-se que houve uma diferença
significativa entre o grupo dos indivíduos normais com o grupo de demência e também
com o grupo de normais com o grupo de CCSD (p< 0,001), portanto, os normais foram
mais escolarizados que os indivíduos que tiveram diagnóstico de CCSD ou de
demência. Mas não foi encontrada diferença significativa de escolaridade entre os
grupos dos indivíduos com CCSD e dos com demência (p= 0,216).
Como indivíduos com baixa escolaridade tendem a ser mais velhos, foi
necessário fazer regressão logística binária para verificar se as duas variáveis atuam
independentemente, de tal forma, os grupos diagnósticos foram separados em dois, o de
normais e o de alterados cognitivamente (CCSD e demência) para se tornar possível a
correlação entre essas variáveis.
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Tabela 6. Regressão logística entre as variáveis idade e escolaridade em relação ao
grupo de normais e de alterados
B
Wald
ExpB
p
IC 95%
0,078
45,62
1,081
< 0,001 1,057-1,106
Idade
Escolaridade

-0,073

11,37

0,930

0,001

0,891-0,970

Constante
-5,722
44,577
0,003
<0,001
B= valor de beta da regressão logística, ExpB= valor exponencial da regressão logística,
IC= Intervalo de Confiança

Após a análise da regressão, foi confirmado que as duas variáveis, idade e
escolaridade, são fatores que se associam significativa e independentemente com o
diagnóstico de comprometimento cognitivo.
Do total dos sujeitos avaliados, 47% apresentavam queixa subjetiva de memória,
corroborado por informantes em 86,5% dos casos. A frequência da presença de queixa
subjetiva de memória entre os diferentes grupos encontra-se na Tabela 7.

Tabela 7. Distribuição de presença de queixa de memória entre os grupos diagnósticos
Normal (%) CCSD (%) Demência (%) Total (%)
p*
Sem queixa

232 (69,4)

56 (16,8)

46 (16,8)

334 (53,0)

Com queixa

153 (51,7)

79 (26,7)

64 (21,6)

296 (47,0)

385 (61,1)
135 (21,4)
110 (17,5)
Total
*Teste de X2 de Pearson
CCSD= Comprometimento cognitivo sem demência

< 0,001

630

Daqueles participantes que tiveram queixa positiva de problema de memória,
21,6% tiveram o diagnóstico clínico de demência, e 26,7% dos indivíduos com queixa
tiveram o diagnóstico de CCSD. Essa associação foi significativa entre a presença de
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queixa de memória e o diagnóstico de comprometimento cognitivo com ou sem
demência.
Houve uma associação estatisticamente significativa da autoavaliação de
condição de saúde entre os grupos diagnósticos, visualizado na Tabela 8. Quanto pior
foi a autodefinição da saúde, maior foi a prevalência de demência encontrada. Para essa
avaliação, foi perguntado ao participante no final do questionário psiquiátrico PRIMEMD como ele considerava globalmente sua saúde: excelente, muito boa, boa, regular ou
ruim.

Tabela 8. Distribuição da autodefinição de condições de saúde entre os grupos
diagnósticos
Normal (%) CCSD (%) Demência (%) Total (%)
p*
26 (74,3)
7 (20,0)
2 (5,7)
35 (5,6)
Excelente
Muito boa

45 (79,0)

8 (14,0)

4 (7,0)

57 (9,2)

Boa

183 (65,3)

64 (22,9)

33 (11,8)

280 (45)

Regular

108 (53,0)

50 (24,5)

46 (22,5)

204 (32,8)

23 (50,0)
6 (13,0)
17(37,0)
Ruim
2
*Teste de X de Pearson
CCSD= Comprometimento cognitivo sem demência

< 0,001

46 (7,4)

4.4.1. Associação de possíveis fatores de risco
Na tabela a seguir, seguem os dados de comorbidades e hábitos dos participantes
distribuídos entre os grupos.

57

Resultados

O tabagismo foi dividido da seguinte forma: “não” significa que nunca fumou ou
parou há mais de 10 anos, “sim” significa que a pessoa ainda mantinha hábito de fumar
e “ex-tabagista” significa que parou de fumar há menos de 10 anos.
O etilismo foi dividido em “não”, “ocasional” que significa relato de beber até
uma vez por mês, em “regular” o indivíduo que relatou uso de quantidade leve de
bebida alcoólica até 2 vezes por semana, em “frequente” o indivíduo que relatou beber
diariamente quantidades leves (média de 20 gramas de etanol/dia), em “crônico” que
significa que indivíduo bebe diariamente quantidades grandes (acima de 30 a 40 gramas
de etanol/dia) e, por último, em “ex-etilista”.
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Tabela 9. Distribuição das comorbidades e hábitos dos participantes entre os grupos
Variáveis

Normal
N=385 (%)

CCSD
N=135 (%)

Demência
N=110 (%)

Valor
de p*

Número Total
N=630 (%)

0,345

Diabetes
Não

272 (60,7)

102 (16,5)

74 (22,8)

448 (71,1)

Sim

113 (62,1)

33 (18,1)

36 (19,8)

182 (28,9)
0,559

Hipertensão
Não

115 (64,2)

34 (19)

30 (16,8)

179 (28,4)

Sim

270 (59,9)

101 (22,4)

80 (17,7)

451 (71,6)

AVC

0,003

Não

374 (62,6)

124 (20,8)

99 (16,6)

597 (94,8)

Sim

11 (33,3)

11 (33,3)

11 (33,3)

33 (5,2)

Transtorno psiquiátrico

0,007

Não

260 (62,1)

99 (23,6)

60 (14,3)

419 (66,5)

Sim

125 (59,2)

36 (17,1)

50 (23,7)

211 (33,5)
0,651

Hipotireoidismo
Não

361 (61,6)

124 (21,2)

101 (17,2)

586 (93,0)

Sim

24 (54,5)

11 (25)

9 (20,5)

44 (7,0)
0,866

Insuficiência coronariana
Não

348 (61,2)

123 (17,2)

98 (21,6)

569 (90,3)

Sim

37 (60,6)

12 (19,7)

12 (19,7)

61 (9,7)
0,365

Tabagismo
Não

310 (60,0)

117 (22,6)

90 (17,4)

517 (82,0)

Sim

46 (66,7)

13 (18,8)

10 (14,5)

69 (11,0)

Ex-tabagista

29 (65,9)

5 (11,4)

10 (22,7)

44 (7,0)

Etilismo

0,025

Não

236 (59,1)

97 (24,3)

66 (16,6)

399 (63,3)

Ocasional

66 (64,8)

18 (17,6)

18 (17,6)

102 (16,2)

Regular

48 (76,2)

8 (12,7)

7 (11,1)

63 (10,0)

Frequente

14 (63,7)

5 (22,7)

3 (13,6)

22 (3,5)

Crônico

5 (50,0)

2 (20,0)

3 (30,0)

10 (1,6)

Ex-etilista

16 (47,1)

5 (14,7)

13 (38,2)

34 (5,4)
0,624

Antecedente familiar
Não
Sim
2

306 (61)

11 (22,1)

85 (16,9)

502 (79,7)

79 (61,7)

24 (18,8)

25 (19,5)

128 (20,3)

*Teste de X de Pearson
AVC= Acidente Vascular Cerebral, CCSD= Comprometimento cognitivo sem
demência
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Pode-se notar que entre os possíveis fatores de risco para comprometimento
cognitivo pesquisados, os que tiveram associação significativa entre os grupos foram:
acidente vascular cerebral (AVC), presença de distúrbios psiquiátricos prévios e relato
de etilismo. Não houve associação significativa nesta amostra de antecedente familiar
de demência com o diagnóstico de CCSD ou de demência.
Foi notado que entre todos os participantes, 33,5% apresentaram relato de ter
depressão ou transtorno de ansiedade previamente e destas, apenas duas pessoas, com
diagnóstico prévio de esquizofrenia.
Uma importante observação, também, foi que 36,7% dos indivíduos avaliados
relataram uso de bebida alcoólica, e que o diagnóstico de demência foi sensivelmente
mais frequente na população de etilistas crônicos (30%) e na de ex-etilistas (38,2%).
Destacou-se que quanto mais o indivíduo consumia bebida alcoólica, maior foi a
prevalência de demência, mas, no entanto, não houve aumento da prevalência de CCSD
proporcional ao consumo etílico.
Em relação ao AVC, o diagnóstico de demência subiu de 16,6% para 33,3%, no
grupo sem AVC e com história prévia de AVC, respectivamente.
O diagnóstico de demência entre os não tabagistas foi de 17,4% e dentre os
tabagistas foi de 14,5%; o diagnóstico de CCSD nos não fumantes foi de 22,6% e entre
os tabagistas de 18,8% mas esta diferença não foi estatisticamente significativa (p=
0,365). Assim como também não foi significativa a associação de diabetes, hipertensão,
hipotireoidismo e de insuficiência coronariana entre os grupos diagnósticos.
Os antecedentes de epilepsia, câncer e trauma cranioencefálico (TCE) foram
separados na Tabela 10 por apresentarem uma prevalência baixa, menor que os demais
supracitados, de menos de 4,8% entre os participantes.
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Tabela 10. Distribuição dos fatores de risco menos frequentes entre os grupos
diagnósticos
Variáveis

Normal
N=385 (%)

CCSD
N=135 (%)

Demência
N=110 (%)

Valor
de p*

Número Total
N=630 (%)

0,780

TCE
Não

365 (60,8)

129 (21,5)

106 (17,7)

600 (95,2)

Sim

20 (66,7)

6 (13,3)

4 (20,0)

30 (4,8)
0,783

Câncer
Não

370 (60,9)

131 (21,5)

107 (17,6)

608 (96,5)

Sim

15 (68,2)

4 (18,2)

3 (13,6)

22 (3,5)

Epilepsia

0,001

Não
Sim

375 (61,9)

132 (21,8)

99 (16,3)

606 (96,2)

10 (41,7)

3 (12,5)

11 (45,8)

24 (3,8)

2

*Teste de X de Pearson
TCE= Trauma cranioencefálico, CCSD= Comprometimento cognitivo sem demência

Apesar da epilepsia ter sido uma comorbidade de baixa ocorrência no população
estudada, houve uma significativa associação entre a presença de demência e a presença
ou antecedente de epilepsia. Dentre os participantes com epilepsia, 45,8% tiveram
diagnóstico de demência.
As comorbidades que tiveram associação significativa foram selecionadas e
estimada a chance de risco (Odds Ratio) nas duas tabelas a seguir. Na Tabela 11, foi
feita chance de risco estimado de demência em indivíduos normais com transtorno
psiquiátrico, epilepsia e AVC. Na Tabela 12, foi semelhante, mas realizada chance de
risco estimado de CCSD em indivíduos normais com os mesmos antecedentes
patológicos. Não foi realizada a medida de força de associação de etilismo com CCSD e
demência, já que no etilismo as possibilidades não eram dicotomizadas pois existia mais
de uma resposta em relação a quantidade e frequência de ingestão de bebidas alcoólicas.
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Tabela 11. Resultados de força de associação entre as variáveis e risco de demência
Variável
Odds ratio
95% IC
Valor de p*
Transtorno psiquiátrico

1,73

1,13 – 2,67

0,012

Epilepsia

4,16

1,71 – 10,06

0,001

AVC

3,78

1,59 – 8,97

0,001

*Teste de X2 de Pearson
IC= Intervalo de Confiança, AVC= Acidente Vascular Cerebral

Houve, então, força de associação significativa do aumento da chance de ter
demência em indivíduos com as três comorbidades: com distúrbios psiquiátricos
prévios, com epilepsia e com antecedente de AVC.

Tabela 12. Resultados de força de associação entre as variáveis e risco de
comprometimento cognitivo sem demência
Variável
Odds ratio
95% IC
Valor de p*
Transtorno psiquiátrico

0,76

0,49 – 1,17

0,210

Epilepsia

0,85

0,23 – 3,14

0,807

AVC

3,02

1,28 – 7,13

0,009

*Teste de X2 de Pearson
IC= Intervalo de Confiança, AVC= Acidente Vascular Cerebral

Constatou-se que transtorno psiquiátrico prévio e epilepsia, embora estivessem
associados com demência não se associaram com o diagnóstico de CCSD. Por outro
lado, antecedente de AVC associou-se tanto com demência como com CCSD, com
razões de chance superiores a 3,0 em ambos os casos.
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4.4.2. Associação de possíveis fatores de proteção

As variáveis que foram hipoteticamente relacionadas como fatores de proteção
para comprometimento cognitivo sem e com demência foram incluídas na Tabela 13.
Essas variáveis foram quantificadas em “não”; “raro” que significa uso ou
atividade até duas vezes no ano, “ocasional”, até uma vez por mês; “regular”, até duas
vezes na semana; “frequente”, mais que duas vezes na semana.

63

Resultados

Tabela 13. Distribuição dos possíveis fatores de proteção dos participantes entre os
grupos
Variáveis

Normal
N=385 (%)

CCSD
N=135 (%)

Demência
N=110 (%)

Valor
de p*

Número Total
N=630 (%)

0,221

Vitaminas
Não

297 (61,0)

107 (22,0)

83 (17,0)

487 (77,3)

Raro

29 (56,9)

10 (19,6)

12 (23,5)

51 (8,1)

Ocasional

15 (55,6)

10 (37)

2 (7,4)

27 (4,3)

Regular

4 (57,1)

2 (28,6)

1 (14,3)

7 (1,1)

Frequente

40 (69,0)

6 (10,3)

12 (20,7)

58 (9,2)
0,132

AINE
Não

241 (57,2)

98 (23,3)

82 (19,5)

421 (66,8)

Raro

68 (73,9)

15 (16,3)

9 (9,8)

92 (14,6)

Ocasional

44 (63,8)

11 (15,9)

14 (20,3)

69 (11)

Regular

17 (65,4)

6 (23,1)

3 (11,5)

26 (4,1)

Frequente

15 (68,2)

5 (22,7)

2 (9,1)

22 (3,5)
0,153

TRH
Não

347 (59,7)

128 (22,1)

106 (18,2)

581 (92,2)

Sim

38 (77,5)

7 (14,3)

4 (8,2)

49 (7,8)

Leitura

<0,001

Não

142 (48,8)

65 (22,3)

84 (28,9)

291 (46,2)

Raro

16 (66,6)

4 (16,7)

4 (16,7)

24 (3,8)

Ocasional

40 (65,6)

14 (22,9)

7 (11,5)

61 (9,7)

Regular

49 (77,8)

10 (15,9)

4 (6,3)

63 (10)

Frequente

138 (72,3)

42 (22)

11 (5,7)

191 (30,3)

Telejornal

<0,001

Não

14 (27,5)

7 (13,7)

30 (58,8)

51 (8,1)

Ocasional

12 (44,5)

6 (22,2)

9 (33,3)

27 (4,3)

47 (61)

14 (18,2)

16 (20,8)

77 (12,2)

312 (65,7)

108 (22,7)

55 (11,6)

475 (75,4)

Regular
Frequente
Exercício físico

0,008

Não

225 (55,7)

95 (23,5)

84 (20,8)

404 (64,1)

Regular

49 (69,0)

13 (18,3)

9 (12,7)

71 (11,3)

111 (71,6)

27 (17,4)

17 (11,0)

155 (24,6)

Frequente
2

*Teste de X de Pearson
AINE= Anti-inflamatório não esteroidal, TRH= Terapia de reposição hormonal,
CCSD= Comprometimento cognitivo sem demência
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Nesta amostra, não foram encontradas pessoas que assistiam ao telejornal
“raramente”, assim como não foi avaliada nenhuma pessoa com hábito “raro” ou
“ocasional” para prática de atividade física.
O hábito de ler, de assistir ao telejornal e de praticar exercícios físicos associouse a menor prevalência de demência, fenômeno que não foi observado com o uso de
vitaminas, de anti-inflamatórios e de reposição hormonal pelos participantes.
Destaque-se que o hábito de leitura associou-se à prevalência de demência de
28,9% nos indivíduos que não leem, para 5,8% para os indivíduos que tem o hábito de
ler mais de 2 vezes na semana. Notou-se, portanto, grandes reduções nas taxas de
prevalência no grupo de demência quanto maior foi o hábito de leitura e de assistir aos
telejornais, embora, isso não tenha sido estabelecido nas prevalências de CCSD, que
não apresentaram redução em relação a esses hábitos.
No entanto, quanto mais frequente a prática de atividade física, menor foram as
prevalências, tanto de demência quanto de CCSD, mas a redução mais acentuada foi
observada dentro do grupo demencial.

4.4.3. Transtornos cognitivos e sintomas depressivos
A presença de sintomas depressivos foi um achado bastante frequente na
população examinada. Foi considerada pontuação maior ou igual a 8 na escala de
Cornell como presença positiva de sintomas depressivos significativos clinicamente, e
também escore acima da mediana de 5 pontos encontrada entre todos os participantes no
questionário psiquiátrico PRIME-MD. Associada a esses dois escores, também foi
utilizada a escala analógica de felicidade representada por faces para avaliação do
estado de humor.
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As tabelas que se seguem se referem a verificação de associação de sintomas
depressivos entre os grupos diagnósticos.

Tabela 14. Distribuição da escala analógica de felicidade entre os grupos diagnósticos
Muito feliz

Normal (%)
111 (66,1)

CCSD (%)
38 (22,6)

Demência (%)
19 (11,3)

Total (%)
168 (27,0)

Feliz

105 (70,0)

31 (20,7)

14 (9,3)

150 (24,2)

Neutro

103 (61,3)

34 (20,2)

31 (18,5)

168 (27,0)

Pouco infeliz

41 (53,9)

17 (22,4)

18 (23,7)

76 (12,2)

Infeliz

10 (40,0)

8 (32,0)

7 (28,0)

25 (4,0

Muito infeliz

15 (42,9)

7 (20,0)

13 (37,1)

35 (5,6)

p*

0,001

*Teste de X2 de Pearson
CCSD= Comprometimento cognitivo sem demência

Observou-se uma diferença estatística significativa da escala analógica de
felicidade representada por faces entre os grupos, ou seja, quanto mais infeliz o
indivíduo, maior foi a prevalência encontrada de demência. Essa relação de alteração de
humor com distúrbio cognitivo também foi evidenciada na escala de Cornell.

Tabela 15. Distribuição de sintomas depressivos da escala de Cornell entre os grupos
diagnósticos
Normal (%) CCSD (%) Demência (%) Total (%)
p*
248 (66,7)
85 (22,8)
39 (10,5)
372 (59,7)
Sem sintomas
<0,001
137 (54,6)
50 (19,9)
64 (25,5)
251 (40,3)
Com sintomas
*Teste de X2 de Pearson
CCSD= Comprometimento cognitivo sem demência
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Houve uma associação significativa da pontuação ≥ 8 pontos na escala de
Cornell entre os grupos. Mas observou-se que essa associação ocorreu no grupo de
demência, já que quase não houve alteração da taxa de prevalência de CCSD entre a
ausência (22,8%) ou presença (19,9%) de sintomas depressivos. Portanto, não foi
significativa a associação isolada do grupo de CCSD com a escala de depressão de
Cornell (p= 0,76) em relação ao grupo de normais. Entretanto, notou-se que a
prevalência de demência subiu de 10,5% para aqueles indivíduos sem sintomas
depressivos para 25,5% nos indivíduos com sintomas detectados por essa escala.
Aproximadamente 40% da população total examinada tiveram presença de sintomas
depressivos significativos.
A comparação da pontuação “sim” acima da mediana de 5 pontos no PRIMEMD entre os grupos está evidenciada na tabela abaixo.

Tabela 16. Distribuição de sintomas depressivos do questionário PRIME-MD entre os
grupos diagnósticos
Normal (%) CCSD (%) Demência (%) Total (%)
p*
223 (66,6)
72 (21,5)
40 (11,9)
335 (53,8)
Sem sintomas
0,003
162 (56,2)
63 (21,9)
63 (21,9)
288 (46,2)
Com sintomas
*Teste de X2 de Pearson
PRIME-MD= Primary Care Evaluation of Mental Disorders, CCSD=
Comprometimento cognitivo sem demência

Notou-se, igualmente, às outras escalas, uma associação significativa da resposta
“sim” em mais de 5 perguntas do PRIME-MD entre os grupos, sendo que, quanto maior
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a presença de sintomas depressivos e ansiosos, mais frequente foi o diagnóstico de
demência. Notou-se que, assim como ocorreu na escala de Cornell, não houve alteração
da taxa de prevalência de CCSD entre a ausência (21,5%) ou presença (21,9%) de
sintomas depressivos. A presença de sintomas depressivos detectada pelo PRIME-MD
foi encontrada em 46,2% do total de participantes.
A tabela 17 e a Figura 7 mostram a comparação entre os dois questionários
PRIME-MD e o de Cornell. O total de pessoas avaliadas por essas escalas psiquiátricas
foi menor que amostragem deste estudo (630) porque, exatamente, oito pessoas tinham
demência em estágio grave e essas escalas não foram aplicadas. Foi observado que
houve relação significativa entre essas duas escalas quanto à detecção de sintomas
depressivos importantes, quando considerado para isto, escore ≥ 8 pontos na escala de
Cornell e > 5 no PRIME-MD.

Tabela 17. Comparação entre as escalas de Cornell e de PRIME-MD para detecção de
sintomas depressivos
PRIME-MD
Cornell

Sem sintomas
(%)

Com sintomas
(%)

Total (%)

Sem sintomas

287 (77,2)

85 (22,8)

372 (59,8)

Com sintomas

47 (18,8)

203 (81,2)

250 (40,2)

Total

385 (61,1)

135 (21,4)

622 (100)

2

*Teste de X de Pearson
PRIME-MD= Primary Care Evaluation of Mental Disorders

p*

< 0,001
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Figura 7. Comparação entre as escalas de Cornell e de PRIME-MD para detecção de
sintomas depressivos

PRIME-MD= Primary Care Evaluation of Mental Disorders

4.5. Características do QMC22, ACE-R e MoCA
Foram utilizados três testes que não tiveram seus escores considerados para o
estabelecimento do diagnóstico de CCSD e de demência para serem avaliados
posteriormente quanto à acurácia mediante uma população heterogênea.
As análises de sensibilidade e de especificidade foram feitas em duas etapas,
primeiramente, comparando o grupo de demência em relação ao grupo dos indivíduos
normais e secundariamente, comparando o grupo de CCSD em relação ao grupo de
normais.

69

Resultados

Tabela 18. Áreas sob a curva ROC, sensibilidade e especificidade dos instrumentos
considerando o grupo demência em relação ao grupo normal
Instrumentos

QMC22

ACE-R

MoCA

Área

0,959

0,097

0,093

p

0,011

0,016

0,015

IC 95%

0,938-0,980

0,066-0,128

0,64-0,122

Escore

Sensibilidade

Especificidade

de corte

%

%

5

98,2

80,0

6

92,2

86,2

7

88,2

90,6

8

87,3

93,0

50

31,4

9,1

55

18,6

15,1

65

1,0

27,0

10

46,1

5,5

13

25,0

13,2

15

0,98

22,6

IC= Intervalo de Confiança, QMC22= Questionário de Mudança Cognitiva com 22
itens, ACE-R= Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revised, MoCA= Montreal
Cognitive Assessment

Foi notado que o QMC22 foi um bom instrumento para diferenciar o grupo de
demência do grupo de pessoas normais, apresentando boa sensibilidade e especificidade
com nota de corte de 7 pontos, 88,2% e 90,6%, respectivamente. No entanto, o ACE-R
e o MoCA não foram bons instrumentos para diagnóstico de demência nesta população,
com curva ROC muito abaixo da referência, visualizada na Figura 8.
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Figura 8. Curva ROC considerando o grupo de demência em relação ao grupo normal

QMC22= Questionário de Mudança Cognitiva com 22 itens, ACE-R= Addenbrooke’s
Cognitive Examination-Revised, MoCA= Montreal Cognitive Assessment

Na comparação do grupo CCSD em relação ao grupo de normais, o QMC22,
embora nessa comparação, tenha apresentado valores mais baixos de sensibilidade e
especificidade, evidenciou uma área ainda acima da referência. Os testes ACE-R e
MoCA, assim como na comparação anterior, não foram bons exames para diferenciar o
grupo de CCSD do grupo de normais.
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Tabela 19. Áreas sob a curva ROC, sensibilidade e especificidade dos instrumentos
considerando o grupo CCSD em relação ao grupo normal
Instrumentos

QMC22

ACE-R

MoCA

Área

0,679

0,252

0,275

p

0,027

0,023

0,024

IC 95%

0,627-0,732

0,207-0,297

0,227-0,322

Escore

Sensibilidade Especificidade

de corte

%

%

3

64,4

64,2

4

51,0

73,2

5

40,0

80,0

55

58,5

15,1

70

26,0

36,4

74

17,8

46,0

13

60,7

13,2

16

40,7

28,6

20

11,1

59,0

IC= Intervalo de Confiança, CCSD= Comprometimento cognitivo sem demência
QMC22= Questionário de Mudança Cognitiva com 22 itens, ACE-R= Addenbrooke’s
Cognitive Examination-Revised, MoCA= Montreal Cognitive Assessment

Para esta comparação, o QMC apresentou uma boa especificidade (80%) mas
um sensibilidade muito baixa (40%) considerando escore de 5 pontos.
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Figura 9. Curva ROC considerando o grupo de CCSD em relação ao grupo normal

CCSD= Comprometimento cognitivo sem demência; QMC22= Questionário de
Mudança Cognitiva com 22 itens, ACE-R= Addenbrooke’s Cognitive ExaminationRevised, MoCA= Montreal Cognitive Assessment

Como foi encontrado nível de significância para os testes MoCA e ACE-R
mesmo com área sob a curva ruim, foi feita a comparação abaixo para saber se foram
testes que diagnosticaram adequadamente as pessoas cognitivamente normais, ou seja,
se esses testes foram adequados para diferenciar os indivíduos normais dos que tiveram
diagnóstico de comprometimento cognitivo, tanto demência como CCSD.
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Tabela 20. Áreas sob a curva ROC, sensibilidade e especificidade dos instrumentos
considerando o grupo normal em relação ao grupo cognitivamente comprometido
Instrumentos

ACE-R

MoCA

Área

0,815

0,803

p

0,017

0,018

IC 95%

0,781-0,848

0,768-0,836

Escore

Sensibilidade Especificidade

de corte

%

%

65

75,6

73,8

68

70,0

80,0

76

50,0

91,0

16

71,0

74,0

19

55,0

84,4

20

41,0

93,0

IC= Intervalo de Confiança, ACE-R= Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revised,
MoCA= Montreal Cognitive Assessment

Figura 10. Curva ROC considerando o grupo de normais em relação ao grupo
cognitivamente comprometido

ACE-R= Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revised, MoCA= Montreal Cognitive
Assessment
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Notou-se que o ACE-R e o MoCA apresentaram uma boa área sob a curva para
diferenciar indivíduos normais dos indivíduos comprometidos. Com escore de 65
pontos em 100, o ACE apresentou sensibilidade e especificidade de aproximadamente
75%; e com escore de 16 pontos em 30, o MoCA, apresentou sensibilidade de 71% e
especificidade de 74% para diagnóstico de normalidade cognitiva.
Tentou-se, ainda, verificar qual seria a prevalência de demência e de CCSD
encontradas nesta amostra considerando apenas esses três testes de acordo com as notas
de corte referidas na literatura: para o QMC22, ≥6 pontos para diagnóstico de CCL e ≥8
pontos para demência95; para o ACE-R, pontuação <78 para o diagnóstico de
demência113; para MoCA, pontuação <25 pontos para o diagnóstico de CCL86.

Tabela 21. Estimativa de prevalência de demência e CCSD, em porcentagem,
considerando apenas o desempenho no QMC22, ACE-R e MoCA
Instrumentos
Normais
CCSD
Demência
62,2
10,3
27,5
QMC22
ACE-R

31,9

NA

68,1

MoCA

8,4

91,6

NA

CCSD= Comprometimento cognitivo sem demência, QMC22= Questionário de
Mudança Cognitiva com 22 itens, ACE-R= Addenbrooke’s Cognitive ExaminationRevised, MoCA= Montreal Cognitive Assessment, NA= Não Aplicável, nota de corte
ainda não disponível na literatura brasileira

Neste estudo foram encontrados 37% de indivíduos com alteração cognitiva, se
fosse somada a prevalência de CCSD de 19,5% com a de demência de 17,5%.
Percebeu-se que o QMC22 seria um instrumento que se aproximou muito desse valor,
totalizando 37,8% de identificação de indivíduos comprometidos. Já com o ACE-R,esse
valor quase dobraria, pois esse instrumento identificaria como demência 68,1% das
pessoas examinadas. Mais elevada ainda, seria a identificação de quase a totalidade da
amostra como CCSD, se o desempenho no MoCA fosse considerado para o diagnóstico.
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5. DISCUSSÃO

5.1. Amostra populacional estudada e características dos participantes
A escolha de uma cidade do interior, com uma população menor, foi em
decorrência da possibilidade de conseguir visitar todos os bairros e setores do
município, podendo ser avaliadas todas as classes socioeconômicas, evitando, portanto,
o viés de selecionar uma amostra da população de um bairro específico. Desse modo,
também, evitou-se ter que escolher entre os bairros ou conglomerados diferentes dentro
de uma mesma cidade para tentar ser representativo de toda ela como teria que ser feito
nas cidades maiores, como no caso dos estudos de Ribeirão Preto e São Paulo.17,20 Além
do mais, a escolha da cidade de Tremembé foi sugerida pelo chefe da agência do IBGE
por ter uma característica de pouca mudança de endereço entre os moradores, o que é
interessante para estudos epidemiológicos.
Neste estudo, optou-se por examinar pessoas com 60 anos ou mais, pois a
caracterização do idoso no Brasil é a partir dessa faixa etária, e não como em países
desenvolvidos que é considerado idoso pessoa com 65 anos ou mais. Foram avaliadas
pessoas nessa faixa etária para verificar se idosos mais jovens no Brasil teriam maior
presença de comprometimento cognitivo que em países desenvolvidos.
Essa faixa etária também foi abordada em alguns estudos epidemiológicos
nacionais realizados nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Santo
Antônio de Pádua (Rio de Janeiro) e de Santo Estevão (Bahia).17,23,32,50,51 Já nos estudos
de Catanduva e em outro estudo realizado na população da cidade de São Paulo,
avaliaram pessoas com 65 anos ou mais.15,18
A Figura 11 mostra a distribuição da população da cidade de Tremembé dividida
por gênero, lembrando que embora somando os dados de pessoas com 60 anos ou mais
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chegar-se-ia ao número de 3690 idosos, posteriormente verificou-se que oito pessoas
sorteadas para participar do estudo pertencentes a esse grupo não tinham essa faixa
etária. Portanto, a população idosa de Tremembé poderia ser até menor.

Figura 11. Distribuição da população por gênero, segundo os grupos de idade,
Tremembé, IBGE 2010

Fonte: IBGE= Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Essa distribuição da figura acima foi simplificada na tabela seguinte, que mostra
a população idosa total de Tremembé dividida conforme o gênero em comparação com
a população examinada neste estudo distribuída da mesma forma.
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Tabela 22. Comparação das características de idade e gênero das pessoas avaliadas com
os dados do IBGE
Pessoas avaliadas
Dados do IBGE
Faixa Etária Masculino (%)* Feminino (%)* Masculino Feminino
60 a 64 anos
49 (7,2)
103 (14,8)
678
696
65 a 69 anos
61 (13,4)
91 (17,8)
456
512
70 a 74 anos
43 (13,0)
74 (19,4)
331
381
75 a 79 anos
39 (18,5)
62 (26,2)
211
236
80 a 84 anos
25 (26,9)
38 (18,3)
93
207
85 a 89 anos
8 (16,3)
23 (24,5)
49
94
90 a 94 anos
8 (53,3)
2 (6,1)
15
33
≥ 95 anos
0
4 (17,4)
2
23
IBGE= Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
*Porcentagem da população avaliada em relação ao total do IBGE por gênero

Notou-se que na população idosa mais jovem houve uma menor participação de
homens em relação às mulheres, pois nessa faixa etária os homens se recusaram
proporcionalmente mais em participar do estudo. As mulheres costumam ter um perfil
de maior preocupação com a saúde e aceitar mais facilmente a ida ao médico. Nas
outras faixas etárias, houve um certo equilíbrio entre os gêneros, com exceção da faixa
de 90 a 94 anos em que houve um predomínio masculino e isso ocorreu aleatoriamente
pelo sorteio. Mas foi verificado que houve uma participação adequada de ambos os
gêneros em todas as faixas etárias em comparação com a população total da cidade.
Como já era previsto, as pessoas de nível socioeconômico mais elevado se
recusaram mais em participar do estudo, a distribuição de menor porcentagem foi nos
setores de condomínios de luxo, como pôde ser visualizado na Figura 6. No entanto,
quando foi calculado o tamanho da amostra, já se imaginava um percentual de perda de
25%, ou seja, uma amostra com 554 participantes na população de Tremembé já teria
significância estatística para encontrar as prevalências em questão. Dessa forma, não
houve necessidade de se fazer um ajuste estatístico das perdas e cálculo de um peso para
estimar os resultados. Mas os demais setores censitários da cidade foram visitados bem
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próximo da proporção prevista, o que validou a escolha da cidade de interior, pois foram
incluídos todos os diferentes bairros, tanto rurais como urbanos, dando a oportunidade
de examinar pessoas de diferentes culturas, hábitos e níveis educacional e
socioeconômico.
O nível socioeconômico mais comum encontrado no geral nesta amostra foi o
nível C da ABIPEME, 50% dos casos, assim como no estudo de Bottino et al.17, em que
foi encontrado predomínio do nível C em 34,1% das pessoas avaliadas. No estudo de
Herrera et al.15, foi encontrada maior participação de pessoas com nível D (38,1%)
seguido pelo nível C (36,6%), evidenciando que as pessoas que aceitam participar de
estudo epidemiológico, usualmente, pertencem a níveis socioeconômicos intermediários
ou baixos. No entanto, no estudo de Lopes et al.51, realizado em Ribeirão Preto, o nível
mais prevalente encontrando foi o B com 33,4% mas foi muito semelhante ao nível C
(30,2%).
A média de escolaridade encontrada no presente estudo foi de 4,90 anos, que foi
inferior à do estudo epidemiológico de Porto Alegre de 9,06 anos, para avaliar a
incidência de CCL e de demência.32 O predomínio da faixa de escolaridade encontrada
foi de 1 a 4 anos, correspondendo a 55,2% dos casos avaliados, equiparado com outros
estudos nacionais, 35,6% no estudo de Herrera et al. 15, 42,7% no de Lopes et al.51 e
41,7% no de Bottino et al.17, predominando a mesma faixa etária. Já em estudos
internacionais, a escolaridade variou de 6,53, a média em trabalho chinês44, até
predomínio de mais de 12 anos de escolaridade em estudo americano. 46 A escolaridade
nos estudos em países desenvolvidos é diferente do nível educacional dos idosos
brasileiros, vários estudos mostraram o predomínio de ginasial completo.29,114,115 A
realidade brasileira foi semelhante ao encontrado na revisão de Sosa et al. 45, que avaliou
a prevalência de CCSD em alguns países, como Cuba, República Dominicana, Peru,

79

Discussão

Venezuela, México, China, Índia e Porto Rico e a escolaridade predominou entre ter
algum estudo e primário completo.
Neste estudo houve uma maior participação de mulheres (63%) e de predomínio
de pessoas entre 60 a 69 anos (48,2%). Esse achado, tanto de predomínio de gênero
feminino quanto da participação maior de pessoas idosas relativamente mais jovens, foi
bastante similar a dos outros estudos populacionais brasileiros. 15,17,18,51

5.2. Prevalências encontradas
A prevalência de demência encontrada neste estudo foi de 17,5% (IC 95%: 14,6
- 20,6), similar ao valor encontrado por alguns autores. 17,20,116 No entanto, foi maior que
as prevalências observadas em estudos nacionais15,18 e na maioria dos estudos
internacionais.2,11,117–119 Observou-se, igualmente, que as prevalências neste estudo
foram especialmente mais elevadas nos grupos etários relativamente mais jovens da
população estudada que as observadas mundialmente. Entretanto, em estudo árabe
realizado no norte de Israel, em que foi avaliada população com 60 anos ou mais, a
prevalência de demência encontrada foi superior à deste estudo, de 26,4% 120; assim
como a prevalência de 22,6% encontrada em estudo em área rural no Japão em pessoas
de 65 anos ou mais.121
No estudo árabe, as taxas de prevalência de demência no total não foram
divididas conforme a faixa etária, já que o foco do estudo era sobre demência
vascular.120 Já no estudo japonês, a prevalência variou de 5,8% a 77,7% conforme a
faixa etária; sendo que na faixa entre 65 a 69 anos, a prevalência foi inferior à
encontrada neste estudo (10,5%), mas foi superior entre os idosos com 90 anos ou
mais.121
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A prevalência de CCSD encontrada neste estudo foi de 19,5% (IC 95%: 16,622,8), alta mas dentro dos valores usualmente descritos na literatura nacional 50–52 e
internacional.42,122,123

5.2.1. Prevalência de Demência
A prevalência de demência seguindo os critérios do DSM-IV varia amplamente
entre os estudos de 0,3% na área rural da China a 6,3% em Cuba.118
A prevalência global da demência em idosos com 65 anos ou mais na América
Latina, feita por revisão de Nitrini et al.26, foi de 7,1% (IC 95%: 6,8-7,4), refletiu as
taxas dos países desenvolvidos.
Segundo a revisão sistemática de Lopes e Bottino11, a prevalência média de
demência, acima dos 65 anos de idade, variou entre 2,2% na África, 5,5% na Ásia, 6,4%
na América do Norte, 7,1% na América do Sul a 9,4% na Europa. Em outro estudo
epidemiológico, a Nigéria apresentou uma das prevalências mais baixas, de 2,2%.124
A maioria dos estudos epidemiológicos de prevalência de demência abordou
pessoas com 65 anos ou mais, entretanto, a prevalência de demência, em escassos
trabalhos da América Latina, com participação de pessoas com 60 anos ou mais,
encontrada em Cuba foi de 8,2% (IC 95%: 6,27-10,42)117, e a prevalência corrigida de
12,5% (IC 95%: 12,8-17,6), no estudo feito em Ribeirão Preto20 e de 12,9% (IC 95%:
11,3-14,6) em São Paulo.17 Considerando os estudos que avaliaram pessoas com 65
anos ou mais, foi encontrada prevalência de 7,1% (IC 95%: 6,0-8,5) em Catanduva/SP
15

; de 2% em Piraju/SP 21; de 15,2% (IC 95%: 12,8-17,6) em Ribeirão Preto/SP20, e de

5,1% (IC 95%: 4,1-6,0) em outro estudo em São Paulo18 mas com prevalência corrigida
de 6,6%. Importante ressaltar que, no estudo de Piraju, os casos suspeitos de demência
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foram selecionados por agentes comunitários, o que pôde ocasionar uma prevalência
mais baixa do que em outros estudos nacionais pela possibilidade de perda de casos
comprometidos.
As

taxas

de

prevalência

de

demência

neste

estudo

aumentaram

exponencialmente com o aumento da idade como foi verificado em vários estudos
nacionais e internacionais.2,15,17,18,20,23,125–127 Neste estudo, a idade mostrou ter
associação com demência tanto por faixa etária, quanto por média de idade. Portanto, a
idade constituiu o fator de risco mais importante para demência. Alguns estudos em
países desenvolvidos mostraram a significativa elevação da prevalência conforme
envelhecimento. Nos Estados Unidos, a prevalência subiu de 5% em idosos mais jovens
para 37,4% em indivíduos com mais de 90 anos. 128 Em um estudo canadense, a
prevalência encontrada entre pessoas com 65 a 74 anos foi de 2,4%, já em pessoas com
95 anos ou mais, a prevalência subiu para 58%.129 Em estudo italiano, a prevalência de
demência em pessoas com 75 anos ou mais foi de 15,8%.116
Essa relação de idade e o crescente diagnóstico de demência dentro de cada faixa
etária encontrado neste estudo pode ser melhor visualizada na figura que se segue.
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Figura 12. Distribuição dos casos de indivíduos normais e de demência conforme faixa
etária, em números absolutos

Foram comparadas as prevalências de demência encontradas neste estudo,
distribuídas conforme as faixas etárias, com as prevalências encontradas em países
desenvolvidos de acordo com publicação da metanálise da OMS de 2012. 2
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Tabela 23. Comparação das prevalências de demência (%) encontradas neste estudo
com as publicadas pela OMS em diversas regiões do mundo em 2012, divididas
conforme faixa etária
Faixa etária

Tremembé

América

Leste da

Sudeste

Europa

Europa

do Norte

Ásia

da Ásia

Ocidental

Central

Austrália

60-64 anos

5,3

1,1

0,7

1,6

1,6

0,9

1,8

65-69 anos

10,5

1,9

1,2

2,6

2,6

1,3

2,8

70-74 anos

15,4

3,4

3,1

4,2

4,3

3,3

4,5

75-79 anos

26,7

6,3

4,0

6,9

7,4

5,8

7,5

80-84 anos

30,2

11,9

7,4

11,6

12,9

12,2

12,5

85-89 anos

38,7

21,7

13,3

18,7

21,7

24,7

20,3

≥ 90 anos

71,4

47,5

28,7

35,4

43,1

ND

38,3

ND= Não Disponível
Fonte: OMS= Organização Mundial de Saúde

Notou-se que a prevalência neste estudo foi superior em todas as faixas etárias
em relação a regiões do mundo que englobam países desenvolvidos, obviamente, por
terem sido avaliadas pessoas menos escolarizadas e de menor nível socioeconômico
dentro de cada faixa de idade. Mas, no entanto, destacou-se a prevalência cinco vezes
maior entre 60 a 69 anos e três vezes maior entre 70 a 79 anos que a taxa das regiões
citadas. A menor prevalência de demência foi encontrada na região que contém o Japão
no leste da Ásia para todas as faixas etárias.
Com relação aos idosos mais velhos neste estudo, a prevalência de demência
também foi muito alta, talvez devido ao fato de ter sido examinado um número muito
pequeno de participantes, apenas 14 pessoas, com 90 anos ou mais. No entanto, apesar
de um número pequeno, ele representou 19,2% da população da cidade nessa faixa
etária, já que, no censo do IBGE teriam 73 pessoas com 90 anos ou mais vivas em 2010.
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A seguir, foi realizada uma comparação dos dados deste estudo com a
prevalência mundial segundo a revisão da literatura feita por Lopes e Bottino 11.

Tabela 24. Comparação das prevalências de demência (%) encontradas neste estudo
com as publicadas de acordo com revisão da prevalência mundial em 2002, divididas
conforme faixa etária
Faixa etária
Tremembé
Mundial*
60-64 anos

5,3

ND

65-69 anos

10,5

1,17

70-74 anos

15,4

3,23

75-79 anos

26,7

7,87

80-84 anos

30,2

16,22

85-89 anos

38,7

23,5

90-94 anos

70,0

38,76

≥ 95 anos
75,0
ND= Não Disponível
*Fonte: Revisão de Lopes e Bottino11

54,83

Observou-se, igualmente, que as prevalências neste estudo foram mais elevadas
que as estimadas mundialmente, destacando-se de forma considerável, as taxas dos 65
aos 74 anos; a prevalência de demência entre 65 a 69 anos foi nove vezes maior e entre
70 a 74 anos foi quase cinco vezes maior que a média mundial encontrada.
O baixo nível educacional também foi um importante fator associado ao
aumento do risco de demência em vários estudos.15,17,18,29,127 Assim como foi
encontrado neste estudo, tanto para níveis de escolaridade quanto para média de
escolaridade, houve uma maior associação de prevalência de demência quanto menor a
escolaridade. Neste estudo, houve uma maior proporção de demência entre os
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analfabetos (23%) e pessoas com 1 a 4 anos de escolaridade (21,8%). No entanto,
também observou-se que a prevalência encontrada dentro do nível mais elevado foi
superior a do nível entre 9 a 11 anos de escolarização, isso pode ser explicado pela
possibilidade de que as pessoas de alta escolaridade que aceitaram participar deste
estudo, já poderiam ser aquelas com queixa cognitiva. Mais anos de educação formal
são associados com um risco reduzido de demência, provavelmente através de efeito
direto sobre o desenvolvimento e função cerebral, o que é denominado de "reserva
cognitiva", proporcionando também melhor cuidado e assistência à saúde e à vida
social.130
Houve associação do diagnóstico de demência com as classes econômicas mais
baixas neste estudo. O único participante da classe E tinha demência e 22,1% das
pessoas avaliadas da classe D também. No entanto, observou-se que no nível A, a
prevalência foi um pouco maior que no nível B, 11,5 e 9,2%, respectivamente. Isso
pode ser explicado pelo fato de que as pessoas de nível mais elevado que aceitaram
participar deste estudo, já tinham algum problema cognitivo, as que não tinham
nenhuma queixa, provavelmente se recusaram em participar, assim como ocorreu com
pessoas de escolaridade mais elevada. No estudo de Lopes et al.20 em Ribeirão Preto
esta associação não foi significativa e também ocorreu essa diferença entre os níveis A e
B. Nos estudos de Scazfuca et al.18 e do Bottino et al.17 em São Paulo, foi verificado que
tanto a baixa escolaridade como baixo nível socioeconômico foram associados com
risco aumentado de demência. Ressalta-se que a classificação da ABIPEME mudou
recentemente e é subdivida em A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E, por essa razão, acreditase ter encontrado apenas uma pessoa com nível E, já que foram visitadas áreas rurais e
de extrema pobreza neste estudo. As classes foram unificadas aqui para A, B, C, D e E
para facilitar o leitor.
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Uma explicação da causa da demência ser mais frequente em países em
desenvolvimento, além do menor acesso à educação, pessoas de menor nível
socioeconômico também teriam menor recurso de saúde e consequentemente maior
impacto de fatores de risco. Ferri et al.10 estimaram que o número de pessoas com
demência irá dobrar a cada 20 anos. Das pessoas com demência, 60% vivem em países
em desenvolvimento, e essa proporção aumentaria para 71% em 2040. A taxa de
aumento de pessoas com demência é até quatro vezes maior em áreas em
desenvolvimento do que nas regiões desenvolvidas, provavelmente por menor acesso à
saúde.
O gênero não apareceu associado ao diagnóstico de demência neste estudo,
assim como em outros dados da literatura.17,29,115 Inclusive houve maior prevalência no
gênero masculino (20,6%) que no feminino (15,6%) mas essa diferença não foi
significativa. Embora existam estudos com relato do sexo feminino ser um fator de risco
para demência,15,21,117,125,127,131 outros estudos na literatura também não encontraram
uma associação significativa de demência com o gênero. 17,18,20,29 Jorm e Jolley5 não
encontraram diferença significativa entre os gêneros na incidência de demência, no
entanto, notaram que a taxa foi maior em mulheres mais jovens e em homens mais
velhos.
Assim como o gênero, não houve diferença significativa da presença de
demência entre as raças, isso também foi observado em outros estudos brasileiros.17,20
Na tabela que se segue estão melhor visualizados os resultados deste estudo em
comparação com alguns estudos epidemiológicos nacionais de prevalência de demência.
Não foram incluídos os estudos de Benedetti et al. 24, Teixeira et al.25 e de Lebrão e
Laurenti19 nesta tabela, pois não havia distribuição da prevalência de demência segundo
as variáveis sociodemográficas desejadas. As maiores prevalências encontradas por
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Magalhães et al.23 devem-se ao fato de se tratar de um estudo realizado exclusivamente
com população de área rural e a faixa etária ter sido distribuída em intervalo de 10 anos,
diferentemente dos outros estudos, além dos indivíduos terem sido divididos em
analfabetos e alfabetizados.

Tabela 25. Comparação das prevalências de demência encontradas nos diversos estudos
nacionais, em porcentagem
Tremembé

Herrera et
al.15

Bottino et
al.17

Scazufca
et al.18

Lopes et
al.20

60-64 anos

5,3

NA

3,2

NA

3,7

65-69 anos

10,5

1,6

5,6

2,3

3,4

70-74 anos

15,4

3,2

8,9

2,0

9,5

75-79 anos

26,7

7,9

13,0

7,8

14,4

80-84 anos

30,2

15,1

16,1

13,6

24

85-89 anos

38,7

38,9

20,5

21,4

22,7

≥ 90 anos

71,4

-

48,9

-

59,2

86,7

Masculino

20,6

5,2

9,8

4,5

10

48,8

Feminino

15,6

9,4

9,8

5,4

10,1

50,2

Analfabeto

23,0

12,2

24,6

ND

26

50,9

1-4 anos

21,8

4,4

9,5

ND

8,9

45,8

5-8 anos

9,6

5,0

4,4

ND

8,6

NA

9-11 anos

3,9

3,5

5,7

ND

5,8

NA

≥ 12 anos

6,5

-

5,0

ND

3,9

NA

A

11,5

ND

4,7

ND

10,7

NA

B

9,2

ND

7,4

ND

5,7

NA

C

20,9

ND

7,5

ND

9,5

NA

D

22,1

ND

14,8

ND

10,6

NA

E

100

ND

19,2

ND

21,8

NA

Variáveis

Magalhães
et al.23

Faixa etária
44,0

52,7

53,4

Gênero

Nível de Escolaridade

Nível socioeconômico

NA= Não Avaliado, ND= Não Disponível
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Ressalta-se que neste estudo foram avaliadas pessoas de área rural além de área
urbana, podendo ser este o motivo de uma prevalência superior aos demais, excetuando
o estudo de Magalhães et al.23
Neste estudo, acidente vascular cerebral teve associação significativa com a
prevalência de demência, assim como em outros estudos nacionais. 20,23,132 O tabagismo
e hipertensão não foram um fator de associação significativo neste estudo; o tabagismo
também não o foi no estudo de Bottino132 mas foi significativo no estudo de Magalhães
et al.23, já a hipertensão arterial sistêmica apresentou associação com o diagnóstico de
demência nesses dois estudos citados.
Tanto a presença de sintomas depressivos como o relato prévio de depressão
tiveram associação significativa com demência neste estudo, assim como mostrado em
outros estudos internacionais.48,60 No entanto, a depressão não teve associação
significativa com demência em estudos brasileiros. 20,132
O etilismo também foi um fator de associação significativo encontrado,
podendo ser justificado tanto pelo efeito deletério do próprio etanol, como pelo aumento
de risco de eventos cerebrovasculares causado pelo consumo excessivo de álcool. 59,65,133
Em revisão recente de demência relacionada ao álcool, foi concluído que ainda não está
claro qual o nível de consumo representaria um risco, mas poderia haver recuperação
cognitiva se a abstinência fosse mantida.65
A epilepsia também teve associação significativa com demência neste estudo,
mas deve ser melhor caracterizada quanto à frequência ou tipo de crises e quanto à
medicação antiepiléptica em uso, o que poderia causar impacto na cognição de
diferentes formas. Essa associação significativa de epilepsia com demência não foi
encontrada em estudos nacionais.20,132 Alguns estudos têm demonstrado que os
pacientes com doença de Alzheimer estão em maior risco para o desenvolvimento de
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convulsões e epilepsia.134 Em estudo populacional com pessoas de 65 anos ou mais, foi
verificado que a prevalência de epilepsia é maior em idosos com demência do que em
idosos cognitivamente normais.135 Considerando que os pacientes com tipos específicos
de epilepsia, como a epilepsia do lobo temporal, experimentam algum grau de disfunção
cognitiva, foram levantadas questões sobre se esses transtornos compartilham alguns
mecanismos fisiopatológicos subjacentes ou se um é um epifenômeno do outro. 134,135
Diabetes não foi um fator de associação significativo neste estudo e no de Lopes
et al.20, apesar de, reconhecidamente, aumentar os riscos cardio e cerebrovasculares. No
entanto, há relato na literatura da associação entre diabetes e demência. 23,59,132
Neste estudo, não foi encontrada associação entre demência e trauma
cranioencefálico assim como no estudo de Ribeirão Preto. 20 No entanto, já em estudo
realizado na cidade de São Paulo essa associação foi significativa. 132
Os hábitos de leitura, de assistir telejornal e da prática de exercícios físicos
foram fatores associados a menor prevalência de demência neste estudo, assim como foi
relatado em outros estudos nacionais.20,132 Assim como nesses estudos, não foi
encontrada relação significativa com uso de AINE, de vitaminas e de reposição
hormonal. A prática de exercícios físicos regulares tem sido descrita como importante
fator de prevenção de demência.24,65,136

5.2.2. Prevalência de CCSD
A prevalência de CCSD encontrada neste estudo foi semelhante a outros
estudos, como já relatado, de 19,5% (IC 95%: 16,6-22,8), e a de CFSD foi de 1,9%.
Esse último caso foi aquele em que o indivíduo e/ou informante tinham queixa de
alteração cognitiva, no entanto, sua avaliação cognitiva foi dentro da normalidade para a
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escolaridade mas apresentou comprometimento dos questionários de atividade
funcional. No CCSD, além da queixa cognitiva, havia a alteração na avaliação e com
funcionalidade normal.
Como os estudos sobre o comprometimento cognitivo são mais escassos que os
de demência, serão discutidos a seguir dados não só de estudos epidemiológicos de
CCSD mas também de comprometimento cognitivo e funcional (CCF) e de CCL.
A prevalência nacional encontrada de CCF (alteração nos testes cognitivos e
também nos questionários de avaliação funcional) em pessoas com 60 anos ou mais em
Ribeirão Preto51 foi de 18,9%, muito semelhante a prevalência de 19,2% encontrada em
Santo Antônio de Pádua/RJ.50 Nesse estudo carioca, o comprometimento funcional sem
declínio cognitivo ocorreu em 5,3% dos casos, uma prevalência maior do que a
encontrada de CFSD neste estudo (1,9%).
Em uma revisão, a prevalência de CCSD encontrada variou de 5,1 na Itália a de
35,9% na Nigéria.40 Nos Estados Unidos, população acima de 71 anos teve CCSD na
proporção de 22,2%.42 No México, foi encontrada prevalência de CCSD de 28,7% em
indivíduos com 60 anos ou mais.123 Em Portugal, a prevalência foi de 12,3% na
população de 55 anos ou mais.122 Portanto, há uma grande variabilidade na prevalência
em todo o mundo e a taxa de prevalência encontrada neste estudo encontrou-se dentro
do esperado quando se calculou o tamanho da amostra, entre 15 a 20%.
A prevalência estimada de CCL em estudo populacional varia de 10 a 20% em
pessoas com 65 anos de idade ou mais em revisão de Petersen38 de 2011, portanto
similar ao valor encontrado neste estudo. Em alguns trabalhos, a prevalência de CCL
amnéstico varia de 0,8% na China até 4,3% na Índia.45 Em outro trabalho, na população
chinesa, o CCL ocorreu em 30,2% dos participantes examinados com 80 anos ou
mais.137
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Em estudo italiano, a prevalência de CCSD foi de 9,5%.39 As taxas de
prevalência de subtipos de CCSD foram de 1,8% para amnésico, 2,3% para único
domínio não amnéstico, de 1,5% para múltiplos domínios, e 3,9% para CCSD, definidos
apenas pela função cognitiva global.39
Foi observada neste estudo, a associação do diagnóstico de CCSD com a idade e
com escolaridade, corroborados pela literatura.39–41,51,52 Não foi observada diferença
significativa da prevalência de CCSD entre os níveis socioeconômicos quando
comparado com os indivíduos normais, assim como relatado em outros estudos. 51,54
Não foi observada diferença de gênero no diagnóstico, o que também foi
verificado em alguns estudos.51,57 Entretanto, em outros estudos, foi relatada a
associação do gênero feminino41,44,48–50,138, embora essa prevalência feminina seja
controversa até para demência.139 Não obstante, há, ainda, relatos na literatura de uma
maior prevalência de CCL em homens.46,54
Na Tabela 26, estão os dados de variáveis sociodemográficas disponibilizadas de
alguns estudos.
Percebeu-se que a prevalência de CCSD neste estudo, não aumentou
proporcionalmente com o aumento da faixa etária, assim como ocorreu nos outros
estudos, embora a idade tenha tido uma associação significativa com o diagnóstico de
CCSD (p= 0,005) neste estudo. Isso pode ter ocorrido, pois nas faixas etárias mais
idosas, houve uma grande prevalência de demência neste estudo, ou seja, quem
apresentou comprometimento cognitivo já estava com alteração significativa e com
prejuízo funcional.
Notou-se que o maior aumento da prevalência conforme a faixa etária foi
encontrado nos estudos de CCF, o que se aventaria que muitos dos indivíduos
diagnosticados poderiam ter, na verdade, o diagnóstico de demência. Essa hipótese foi
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corroborada pelo estudo de Henao et al 54. em que a prevalência de CCL praticamente
não se modificou com o envelhecimento e também no estudo de incidência de Chaves et
al.32, feito no Brasil, em que não foi verificado a influência da idade no diagnóstico.
Houve um equilíbrio da prevalência entre os gêneros neste estudo, mas houve
maior prevalência nas mulheres nos estudos de Laks et al. 50 e de Fei et al.44 e maior
prevalência em homens no estudo de Henao et al. 54 Houve diminuição da prevalência
conforme aumento da escolaridade em todos os estudos.

Tabela 26. Comparação das prevalências de comprometimento cognitivo encontradas
nos diversos estudos, em porcentagem
Lopes et
Variáveis

Tremembé

51

al. CCF

Hototian et
al. CCF

52

Laks et
50

al. CCF

Nunes et
al.

122

CCSD

Oritz et
48

al. CCSD

Fei et al.44

Henao et

CCSD

al.54 CCL

Faixa etária
60-64 anos

18,4

10,6

9,0

ND

8,1

65-69 anos

15,8

12,4

9,3

ND

10,9

70-74 anos

27,3

17,1

14,6

ND

15,6

75-79 anos

24,7

32,9

17,8

ND

20,0

80-84 anos

27,0

40,7

27,9

ND

ND

ND
9,3
6,9

4,6
12,0

10,9
26,7

16,8

85-89 anos

22,8

64,7

25,9

ND

ND

≥ 90 anos

14,3

66,7

62,3

ND

ND

Masculino

22,7

18,3

14,7

23,8

9,5

12,6

6,3

12,4

Feminino

20,7

25,2

16,3

76,2

14,2

14,5

12,5

7,2

42,5

31,7

66,8

20,5

21,6

Gênero

Nível de Escolaridade
Analfabeto

24,1

ND
11,8

1-4 anos

23,9

26,6

15,5

14,3

12,8

30,8
5-8 anos

15,7

9-11 anos

17,7

≥ 12 anos

14,8

21,1

13,9

8,5
2,9

11,0

1,8

8,7

0,6

10,0

9,1
6,7

6,8
6,6

ND= Não Disponível, CCSD= Comprometimento cognitivo sem demência, CCF=
Comprometimento cognitivo e funcional, CCL= Comprometimento cognitivo leve
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Foram encontradas associações significativas do diagnóstico de demência com a
presença de AVC, distúrbio psiquiátrico prévio, etilismo e epilepsia. No entanto, esses
achados não foram significantes para o diagnóstico de CCSD, excetuando-se a presença
de AVC.
Portanto, neste estudo foi encontrada associação significativa de CCSD com
AVC, assim como em vários outros estudos populacionais. 39,49,51,52,122,137 No entanto,
outros fatores de risco cerebrovasculares, tais como, diabetes, hipertensão, etilismo,
tabagismo não foram significativos, o que também foi corroborado por dados da
literatura.39,51,123,140 A hipertensão arterial foi um fator de risco significativo encontrado
na revisão de incidência de CCL feita por Luck et al. 57
O relato do participante de ter previamente depressão ou mesmo a presença de
sintomas depressivos detectados pelas escalas não foram um fator de associação
significativo neste estudo para CCSD, mas muitos estudos relataram o aumento do risco
de CCSD em pessoas com depressão.48,49,51,140
A presença de queixa subjetiva de memória foi significante tanto para o
diagnóstico de CCSD quanto para o de demência neste estudo, assim como o
encontrado por Luck et al.56 em estudo de incidência de CCL.
Não foi encontrada associação significativa de TCE com CCSD como o relatado
em outros estudos populacionais.51,137,140 Também não houve associação de CCSD em
indivíduos com epilepsia neste estudo, diferentemente do encontrado por Lopes et al. 51
Embora tenha sido encontrada neste estudo uma redução significativa da
prevalência de demência em indivíduos com hábitos de leitura e de assistir telejornal,
essa redução não foi encontrada na prevalência de CCSD. Houve uma redução na
prevalência de CCSD com a prática de atividade física (17,4%) em relação a pessoas
sedentárias (23,5%), mas esse declínio da prevalência conforme aumento de exercício
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foi mais relevante para demência, embora existam relatos na literatura corroborando que
a atividade física seja também um fator protetor para CCSD. 68

5.3. Razões para prevalência mais alta que a de outros estudos
Diversas explicações poderiam ser aventadas para justificar o encontro de
prevalência mais elevada de demência em relação à maioria dos estudos. Além da
escolha da amostra populacional estudada e as características particulares dos
participantes da amostra já citadas anteriormente, o método do estudo em fase única e
os testes de avaliação cognitiva e funcional utilizados para o diagnóstico de demência
poderiam ter influenciado nas taxas de prevalência.
No entanto, a prevalência encontrada neste estudo foi até inferior que a
observada em outros estudos internacionais, em que foram relatados valores de
prevalência acima de 20%.120,121 Além do mais, outros estudos epidemiológicos
nacionais recentes, também encontraram valores de prevalência bastante similares a
este.17,20,24
Notou-se que as características da população não diferiram muito daquelas
avaliadas em estudos nacionais e internacionais realizados em países em
desenvolvimento, de forma que não há evidências de que a elevada prevalência de
demência observada neste estudo possa ter sido devido à escolha da amostra
populacional estudada ou de suas características. Uma parte da diferença poderia ser
atribuída à inclusão da área rural na amostra estudada.
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5.3.1. O método do estudo em fase única
O presente estudo foi de fase única para o diagnóstico clínico sindrômico de
CCSD e de demência, sem a necessidade de avaliação de teste de rastreio para seleção
de participantes para uma segunda fase hospitalar. Isso facilitou a não ocorrência de
perda de diagnósticos e evitou o possível diagnóstico de falsa normalidade cognitiva em
indivíduo que poderia apresentar algum tipo de comprometimento, já que usando apenas
o MEEM para rastreio, por exemplo, ou outro teste ou questionário isolado, poder-se-ia
perder pessoas com comprometimento em outras áreas da cognição como habilidades
visuoespaciais e construtivas ou de planejamento. A diferença de sensibilidade e
especificidade do MEEM como teste de rastreio é especialmente complicada em
população com baixa escolaridade, o que poderia prejudicar estudos populacionais em
países de renda baixa e média, onde a proporção de analfabetismo entre os adultos mais
velhos é alta.141 A possibilidade do emprego de instrumentos combinados de avaliação
inicial ocasionou um aumento da acurácia diagnóstica verificado na literatura. 88,92
Estudo de fase única poderia ser uma grande vantagem para diagnóstico de
CCSD, no qual as alterações cognitivas são sutis e pouco abaixo do desvio padrão
esperado. Então, poder-se-ia supor que, avaliando-se, em apenas uma fase a população
da comunidade estudada de idosos, seriam encontradas taxas de prevalência mais
elevadas, assim como houve necessidade do ajuste e estimativa de prevalência obtidas
nos estudos em duas fases, como ocorreu nos estudos de Bottino et al.17 e no de Lopes
et al.20 nos quais as taxas de prevalência de demência precisaram ser corrigidas, em
relação às perdas e praticamente dobrou em relação aos valores das taxas de prevalência
observadas.
A utilização de método diagnóstico em fase única diferenciou este estudo de
alguns estudos epidemiológicos realizados no Brasil, mas não de todos. Há algum
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tempo o grupo 10/66 de pesquisa em demência vem utilizando o método diagnóstico em
fase única e recentemente observou que a prevalência de demência na América Latina é
maior do que em outras regiões do mundo.118 Não obstante, as prevalências observadas
pelo grupo 10/66 são significativamente menores que as observadas neste estudo.
No Brasil, além do estudo de Scazufca et al.18 que participou do grupo 10/66,
foram realizados mais três estudos em que foram avaliados a cognição e o desempenho
funcional em fase única, para obter o que foi denominado de comprometimento
cognitivo e funcional (CCF), como já mencionado anteriormente. Nos estudos de Lopes
et al51 e de Hototian et al.52 foram utilizados duas avaliações cognitivas, o MEEM e
Fuld Object Memory Evaluation (FOME), e dois questionários funcionais, o IQCODE e
Bayer Activities of Daily Living Scale (BADL). Os seguintes critérios diagnósticos
foram usados nesses estudos: escore do MEEM inferior ao ajustado com a escolaridade
(analfabeto < 20 pontos, 1 a 4 anos de escolaridade < 25 pontos, 5 a 8 anos < 27 pontos,
mais que 9 anos de escolaridade < 28 pontos) ou FOME < 35 pontos e IQCODE > 3,40
ou BADL > 3,19. No primeiro a prevalência de CCF foi de 18,9% (IC 95%: 16,6321,16)51, semelhante a prevalência encontrada no segundo estudo citado, que foi de 16%
(IC 95%: 14,2-17,8)52. Semelhante também foi a prevalência de 19,2% encontrada em
Santo Antônio de Pádua/RJ50, outro estudo em fase única, onde foi utilizado como
critério o escore do MEEM abaixo do esperado da escolaridade e presença de pontuação
acima de cinco no QAFP. Portanto, todos esses achados foram muito próximos das
taxas de prevalência observadas neste estudo que foi de 17,5% (IC 95%: 14,6-20,6) para
demência e de 19,5% (IC 95%: 16,6-22,8) para CCSD.
Estes resultados são bem mais elevados do que os constatados em estudos de
prevalência de demência realizados no Brasil em que foram utilizados testes de rastreio
preliminar à avaliação diagnóstica.
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É provável que a maior prevalência de demência encontrada neste estudo seja
devida, pelo menos em parte, ao método de avaliação em fase única.

5.3.2. Testes de avaliação cognitiva e funcional utilizados
Como explicitado em Métodos, os dados de cada caso foram avaliados por dois
neurologistas com bastante experiência no diagnóstico clínico em demência e em
estudos populacionais, tomando em consideração tanto as informações sobre a cognição
e as atividades instrumentais da vida diária como o desempenho em testes cognitivos.
As informações sobre declínio cognitivo foram fornecidas pelo participante e por um
informante e foram confirmadas mediante dois questionários realizados com o
informante, um deles principalmente relacionado à cognição (IQCODE)87,89, e outro de
avaliação de atividades instrumentais da vida diária (QAFP)91. Para o diagnóstico de
demência houve a necessidade de declínio confirmado pelos escores nos questionários
acima e evidência de mau desempenho nos testes cognitivos que incluíram o MEEM, a
fluência verbal semântica e fonêmica, o teste do desenho do relógio e o teste de
memória tardia da Bateria Breve de Rastreio Cognitivo.74
Ressalta-se que todos os instrumentos utilizados neste estudo, para caracterizar o
diagnóstico, apresentaram desempenho diferente e estatiscamente significativo entre os
grupos e capaz de classificar os indivíduos em: normal, CCSD ou demência. Além
disso, esses testes foram recomendados pela Academia Brasileira de Neurologia para o
diagnóstico de demência.69
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5.4. Desempenho do QMC22, ACE-R e MoCA
O questionário QMC22 apresentou boa acurácia para diferenciar o grupo de
demência do grupo de pessoas normais neste grupo, apresentando boas sensibilidade
(88,2%) e especificidade (90,6%) considerando a nota de corte ≥ 7 pontos. Se
considerado nota de corte ≥ 8 pontos, a sensibilidade apresentou-se pouco menor
(87,3%) e com 93% de especificidade. Para diferenciar o grupo de CCSD do grupo de
normais, a acurácia já não foi boa, de baixa sensibilidade (40%) com boa especificidade
(80%) ao adotar nota de corte ≥ 5 pontos. Esses valores foram inferiores ao encontrados
por Damin95: nota de corte ≥ 6 para diferenciar grupo normais de CCL (sensibilidade=
90,2% e especificidade= 87,9%), e nota de corte ≥ 8 para diferenciar grupo normais de
demência (sensibilidade= 100% e especificidade= 93,9%) quando examinou
aproximadamente 40 indivíduos em cada grupo.
Pode-se aventar que o QMC22 em uma população maior e mais heterogênea, em
relação a escolaridade, idade e outras variáveis socioeconômicas não seja de tão boa
acurácia para identificar os casos de declínio leve. É necessário outro estudo, com
detalhes estatísticos, verificando valores preditivos e ainda comprovar que as oito
questões selecionadas do QMC22 no estudo de Damin95 para formar um questionário
semelhante à forma original descrito por Galvin et al.93 da AD8 foram as melhores
opções para aplicabilidade em estudos populacionais e também em atendimentos
ambulatoriais.
Ambos os testes cognitivos empregados neste estudo, ACE-R e MoCA, para
avaliação de seus desempenhos, não obtiveram boa acurácia em estudo populacional de
grande heterogeneidade educacional, ressaltando a participação de quase 14% de
analfabetos e de 55% de pessoas com escolaridade de 1 a 4 anos.
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Para diferenciar o grupo de pessoas normais do grupo de pessoas cognitivamente
comprometidas, com demência e com CCSD, o ACE-R apresentou sensibilidade e
especificidade de aproximadamente 75% com escore ≥ 65 pontos, e o MoCA, com
escore ≥ 16 pontos, apresentou sensibilidade de 71% e especificidade de 74% para
diagnóstico de normalidade cognitiva.
Estes achados no ACE-R foram bem diferentes do encontrado por Carvalho et
al.84 que verificou, com escore < 78 para diagnóstico de demência, sensibilidade de
100% e especificidade de 73,8%. No entanto, esse estudo foi aplicado em pessoas de
escolaridade média acima de 9 anos, sendo 62 controles e 31 pessoas com demência.
Também diferiram do estabelecido no estudo do MoCA de Memória et al.86 que
com nota de corte de 25 pontos, obteve sensibilidade de 81% e especificidade de 77%
para detecção de CCL. Porém as pessoas avaliadas tinham, em média, mais de 11 anos
de escolaridade.
Há necessidade de análise estatística mais detalhada desses três instrumentos e
verificação do desempenho do ACE-R e do MoCA separado por faixas de escolaridade.
Segue na tabela abaixo, as diferentes médias encontradas nos diferentes estudos
nacionais.
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Tabela 27. Médias encontradas nos diferentes estudos dos seguintes instrumentos:
QMC22, ACE-R e MoCA, entre os grupos diagnósticos
Diagnóstico
Instrumentos Estudo
Normal
CCSD/CCL
Demência
Tremembé
QMC22

ACE-R

MoCA

3,15

5,53

14,85

3

10,95

17,54

Tremembé

73,54

59,28

42,62

Carvalho et al.84

83,63

ND

63,1

Tremembé

19,06

15,09

10,04

Memória et al.86

26,3

22,64

16,42

Damin95

QMC22= Questionário de Mudança Cognitiva com 22 itens, ACE-R= Addenbrooke’s
Cognitive Examination-Revised, MoCA= Montreal Cognitive Assessment, ND= Não
Disponível, CCSD= Comprometimento cognitivo sem demência, CCL=
Comprometimento cognitivo leve

Se estes testes tivessem sido utilizados para o diagnóstico, o QMC22 teria
apresentado desempenho semelhante aos dos instrumentos utilizados como critério
deste estudo, como o esperado após a avaliação de sua acurácia, e teria identificado
como normais a maioria dos participantes (62,2%), enquanto 27,5% teriam diagnóstico
de demência e 10,3% de CCSD; adotando os escores recomendados por Damin95, com 6
ou 7 pontos, foi considerado o diagnóstico de CCSD e com ≥ 8 pontos, o diagnóstico de
demência. Já o ACE-R identificaria como cognitivamente normal apenas 31,9% dos
participantes, enquanto 68,1% teriam o diagnóstico de demência, considerando escore
menor que 78 pontos. Mais discrepante ainda, teria sido o diagnóstico se o MoCA
tivesse sido empregado para este fim, pois somente 8,6% da amostra teria sido
identificada como normal e 91,6% com o diagnóstico de CCSD, considerando escore
menor que 25 pontos.
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Portanto, as prevalências de demência seriam ainda mais elevadas do que as
verificadas com o método utilizado neste estudo, se esses instrumentos tivessem sido
considerados.

5.5. Considerações gerais
Em continuidade a este estudo, os indivíduos diagnosticados com demência
estão sendo chamados para realização de exames complementares, para confirmação de
diagnóstico etiológico e seguimento em ambiente hospitalar para tratamento
medicamentoso. Posteriormente, as pessoas do grupo de CCSD também serão
reavaliadas em consulta ambulatorial para os mesmos fins e para classificação nos
diferentes subtipos de comprometimento leve.
É planejado contato telefônico com todos os participantes do estudo a cada seis
meses para manter informações do estado geral de saúde, de mudanças cognitivas e
alteração de endereço residencial.

Conclusões
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A prevalência de comprometimento cognitivo sem demência encontrada neste
estudo, em que foram avaliadas pessoas de 60 anos ou mais, foi de 19,5% (IC 95%:
16,6-22,8). A prevalência de demência foi alta, de 17,5% (IC 95%: 14,6-20,6).
Essas taxas de prevalência sofreram influência estatisticamente significativa da
idade e da escolaridade. Não foi encontrada diferença de gêneros entre os diagnósticos.
Houve um aumento significativo na taxa de prevalência de demência de acordo com o
aumento da faixa etária.
As taxas de prevalência de demência foram mais altas em todas as faixas etárias
neste estudo do que as taxas encontradas em estudos realizados em países
desenvolvidos, mas essa diferença foi ainda maior em idosos mais jovens.
O Questionário de Mudança Cognitiva de 22 itens (QMC22) apresentou boa
acurácia para diagnosticar indivíduos com demência, mas obteve baixa sensibilidade
para diagnóstico de comprometimento cognitivo sem demência. Tanto o Addenbrooke’s
Cognitive Examination-Revised (ACE-R) quanto o Montreal Cognitive Assessment
(MoCA) apresentaram satisfatória acurácia para o diagnóstico de normalidade, com
sensibilidade muito baixa para diagnóstico de comprometimento cognitivo sem
demência ou de demência em população com grande heterogeneidade educacional.
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ANEXO B
Teste de figuras da Bateria Breve do Rastreio Cognitivo

Reconhecimento
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Reconhecimento das figuras da Bateria Breve do Rastreio Cognitivo
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ANEXO E
Questionário sobre o declínio cognitivo do idoso (IQCODE)
Agora nós queremos que você se lembre como o seu amigo ou familiar estava há 10 anos atrás e
compare com o estado em que ele está agora. 10 anos eram 19.... Abaixo são situações em que
esta pessoa usa sua memória ou inteligência e nós queremos que você indique se estas situações
melhoraram, permaneceram do mesmo jeito ou se pioraram nos últimos 10 anos. Observe a
importância de comparar a sua performance presente com há de 10 anos atrás. Então, se há 10
anos atrás esta pessoa sempre se esquecia onde ela guardava as coisas, e ela ainda se esquece,
então isto seria considerado “não muito alterado”. Por favor, indique as alterações que você
observou, marcando com um “X”na resposta apropriada.
Comparada há 10 anos atrás, como está a pessoa nas Muito
situações:
melhor

Um
pouco
melhor

Não
Um
Muito
muito
pouco pior
alterado pior

x2

x3

1. Lembrar-se de coisas sobre a família e amigos, p.
ex. ocupações, aniversários, endereços
2. Lembrar-se de coisas que aconteceram
recentemente
3. Lembrar-se do que conversou nos últimos dias
4. Lembrar-se de seu endereço e telefone
5. Lembrar-se do dia e mês correntes
6. Lembrar-se onde as coisas são guardadas
usualmente
7. Lembrar-se onde foram guardadas coisas que
foram colocadas em locais diferentes do usual
8. Saber como os aparelhos da casa funcionam
9. Aprender como usar novos aparelhos da casa
10. Aprender coisas novas em geral
11. Acompanhar uma história em um livro ou na
televisão
12. Tomar decisões em problemas do dia-a-dia
13. Manusear dinheiro para as compras
14. Lidar com problemas financeiros, como por
exemplo, pensão, coisas de banco
15. Lidar com outros problemas matemáticos do diaa-dia, como por exemplo, saber quanta comida
comprar, saber quanto tempo transcorreu entre as
visitas de familiares e amigos
16.Usar sua inteligência para entender qual o sentido
das coisas
x1

Escore= Total/ número de questões respondidas

x4

x5
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ANEXO F
Questionário de Atividades Funcionais de Pfeffer (QAFP)
1) Ele (Ela) manuseia seu próprio dinheiro?
0= Normal
0= Nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora
1= Faz, com dificuldade
1= Nunca o fez e agora teria dificuldade
2= Necessita de ajuda
3= Não é capaz
2) Ele (Ela) é capaz de comprar roupas, comida, coisas para casa sozinho(a)?
0= Normal
0= Nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora
1= Faz, com dificuldade
1= Nunca o fez e agora teria dificuldade
2= Necessita de ajuda
3= Não é capaz
3) Ele (Ela) é capaz de esquentar a água para o café e apagar o fogo?
0= Normal
0= Nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora
1= Faz, com dificuldade
1= Nunca o fez e agora teria dificuldade
2= Necessita de ajuda
3= Não é capaz
4) Ele (Ela) é capaz de preparar uma comida?
0= Normal
0= Nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora
1= Faz, com dificuldade
1= Nunca o fez e agora teria dificuldade
2= Necessita de ajuda
3= Não é capaz
5) Ele (Ela) é capaz de manter-se em dia com as atualidades, com os acontecimentos da comunidade ou
da vizinhança?
0= Normal
0= Nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora
1= Faz, com dificuldade
1= Nunca o fez e agora teria dificuldade
2= Necessita de ajuda
3= Não é capaz
6) Ele (Ela) é capaz de prestar atenção, entender e discutir um programa de rádio ou televisão, um jornal
ou uma revista?
0= Normal
0= Nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora
1= Faz, com dificuldade
1= Nunca o fez e agora teria dificuldade
2= Necessita de ajuda
3= Não é capaz
7) Ele (Ela) é capaz de lembrar-se de compromissos, acontecimentos familiares, feriados?
0= Normal
0= Nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora
1= Faz, com dificuldade
1= Nunca o fez e agora teria dificuldade
2= Necessita de ajuda
3= Não é capaz
8) Ele (Ela) é capaz de manusear seus próprios remédios?
0= Normal
0= Nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora
1= Faz, com dificuldade
1= Nunca o fez e agora teria dificuldade
2= Necessita de ajuda
3= Não é capaz
9) Ele (Ela) é capaz de passear pela vizinhança e encontrar o caminho de volta para a casa?
0= Normal
0= Nunca o fez, mas poderia fazê-lo agora
1= Faz, com dificuldade
1= Nunca o fez e agora teria dificuldade
2= Necessita de ajuda
3= Não é capaz
10) Ele (Ela) pode ser deixado(a) em casa sozinho(a) de forma segura?
0= Normal
0= Nunca ficou, mas poderia ficar agora
1= Sim, mas com precauções
1= Nunca ficou e agora teria dificuldade
2= Sim, por períodos curtos
3= Não poderia

Escore =

(0-30)
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ANEXO G
QMC22
Nome do participante:
Nome do informante:
Idade:
Escolaridade:
Vinculo com o participante: Esposa/esposo; filho(a); nora/genro, outros:
Lembre-se: “Sim, uma mudança” indica que você pensa que tem havido
mudança nos últimos anos causada por problemas cognitivos
(pensamento e memória)

1. Problemas de julgamento (p. ex: cair em contos do vigário (trapaças),
tomar decisões financeiras ruins, comprar presentes inadequados para os
que recebem)
2. Interesse reduzido em hobbies/atividades de lazer
3. Repete perguntas, estórias ou frases
4. Dificuldade em aprender a usar uma ferramenta, eletrodoméstico ou
aparelho (ex: aparelho de vídeo, computador, microondas, controle
remoto)
5. Esquece o mês e o ano corretos
6. Dificuldade para lidar com assuntos financeiros complicados (p. ex:
controle do saldo no talão de cheques, imposto de renda, pagamento de
contas)
7. Dificuldade para lembrar-se de compromissos
8. Problemas frequentes de pensamento e/ou memória
9. Dificuldade para usar o telefone para fazer ligações
10. Dificuldade para usar carro, ônibus, táxi ou barco sozinho
11. Dificuldade para tomar remédios sem supervisão
12. Dificuldade para compreender uma noticia ou um filme ou um
programa de rádio ou televisão
13. Dificuldade para se manter atualizado sobre os fatos importantes da
comunidade ou país
14. Dificuldade para se lembrar do que conversou nos últimos dias
15. Dificuldade para lembrar-se onde as coisas são guardadas usualmente
16. Dificuldade para contar o que acabou de ver ou ouvir
17. Dificuldade para lembrar uma mensagem
18. Dificuldade para expressar opiniões próprias sobre assuntos de
família
19. Dificuldade para terminar alguma coisa começada
20. Dificuldade para lidar com pequenas somas de dinheiro
21. Dificuldade para tomar parte em alguma conversa
22. Dificuldade para sair para uma caminhada sozinho e voltar para casa
sem perder-se
Total

Sim, uma
mudança
(Uma
alteração)

Não,
nenhuma
mudança
(alteração)

N/A (não se
aplica ou
não
disponível)
não sei

116

Anexos

ANEXO H
Escala de depressão de Cornell
A pontuação deve se basear em sinais/sintomas que tenham ocorrido durante a semana anterior
à entrevista. Não devem ser pontuados os sintomas resultantes de incapacidade física ou doença.
Itens

A- Sinais relacionados ao humor
1- Ansiedade (expressão ansiosa, ruminações, preocupações)
2- Tristeza (expressão triste, voz triste, choroso)
3- Falta de reação a eventos prazerosos
4- Irritabilidade (facilmente aborrecido, temperamento
explosivo)
B- Distúrbios de comportamento
5- Agitação (inquietação, agitação constante das mãos, puxa o
cabelo)
6- Retardo motor (movimentos lentos, fala lenta, reação lenta)
7- Queixas físicas múltiplas (escore 0 se for apenas sintomas
gastrintestinais)
8- Perda de interesse (menor envolvimento em atividades
usuais; pontue apenas se a alteração ocorrer agudamente, i.e,
em menos de um mês)
C- Sinais físicos
9- Perda do apetite (come menos que o usual)
10- Perda de peso (marque 2 pontos se for maior que 2,2kg em
um mês)
11- Falta de energia (facilmente fadigado, incapaz de sustentar
atividades; marque pontos apenas se a alteração ocorrer
repetidamente, i.e, em menos de um mês)
D- Funções cíclicas
12- Variação diurna de humor (os sintomas são piores pela
manhã)
13- Dificuldade para dormir (está indo dormir mais tarde que
o usual para este indivíduo)
14- Desperta muitas vezes durante o sono
15- Despertar precoce (mais cedo que o usual para este
indivíduo)
E- Distúrbio da ideação
16- Suicídio (sente que vida não vale a pena, tem desejos
suicidas ou faz tentativas de suicídio)
17- Baixa auto-estima (culpa-se, deprecia-se, sentimentos de
fracasso)
18- Pessimismo (antecipa o pior)
19- Delírios congruentes com o humor (delírios de pobreza,
doença ou perda)

Total:

0
(ausente)

1
(leve ou
intermitente)

2
(intenso
ou muito
frequente)
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ANEXO I
PRIME-MD

Nome: ___________________________________________________________
No último mês você tem se incomodado muito com:
1. Dor de estômago ( )
2. Dor nas costas, lombar ( )
3. Dor nos braços, pernas ou juntas (joelhos, quadris, etc.) ( )
4. Dores menstruais ou problemas ( )
5. Dor ou problemas durante relação sexual ( )
6. Dores de cabeça ( )
7. Dor torácica ( )
8. Tonturas, vertigens ( )
9. Desmaios ( )
10. Sente seu coração acelerado ou batendo ( )
11. Falta de fôlego ( )
12. Constipação, diarreia ou intestino solto ( )
13. Náusea, gases ou indigestão ( )
14. Sente-se cansada ou com pouca energia ( )
15. Problemas para dormir ( )
16. Sua alimentação está fora de controle ( )
17. Pouco interesse ou prazer em suas atividades ( )
18. Sentindo-se “para baixo”, deprimida ou sem esperanças ( )
19. Nervoso, ansioso ou “no limite” ( )
20. Preocupando-se com muitas coisas diferentes ( )
21. Você teve uma crise de ansiedade (sentiu medo súbito ou pânico) ( )
22. Você tem pensado que deveria diminuir a quantidade de álcool que bebe ( )
23. Alguém queixou-se quando você bebeu ( )
24. Você sentiu culpa por causa da bebida ( )
25. Houve um único dia em que você bebeu 5 ou mais doses de cerveja, vinho ou licor ( )
Globalmente você diria que sua saúde é:
Excelente ( )
Muito boa ( )
Boa ( )
Regular ( )
Ruim ( )
Escala Analógica Figurativa de Felicidade:
Qual destas faces melhor se identifica com seu humor?

* Adaptação de PRIME-MD utilizado no Instituto de Psiquiatria do HC-FMUSP
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ANEXO J
Carta de Apresentação
Venho através desta carta, explicar que uma parte da população de Tremembé
acima de 60 anos de idade está sendo convidada a participar de um projeto de avaliação
da presença de problemas de memória ou de outras funções intelectuais em idosos na
comunidade. Sua casa foi selecionada e em breve entraremos em contato pessoalmente.
A avaliação será realizada por médicos coordenados pela neurologista Dra
Karolina Gouveia César, sob responsabilidade do Departamento de Neurologia da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Hospital das Clínicas - USP) e
constará de questionários para os familiares ou acompanhantes, assim como, exames
físico e neurológico, incluindo avaliação detalhada da memória, que serão realizados
com os participantes.
As consultas poderão ser realizadas na própria casa do participante com horário
e dia estabelecidos. Os familiares que não puderem estar presentes poderão responder os
questionários, que são breves, por telefone.
Convido a todos desta faixa etária para comparecer neste exame médico, mesmo
aqueles que não tenham problemas de saúde ou de memória e inclusive aqueles que
tenham planos de saúde. O exame será gratuito e não serão divulgados dados pessoais.
Sua participação estará ajudando não só a este município, mas também servirá
de referência para melhorar os projetos de saúde de todo o país, porque irá auxiliar no
planejamento de saúde pública e também irá ajudar os outros médicos a reconhecer as
doenças desde o início e assim o tratamento será mais efetivo, melhorando a qualidade
de vida das pessoas afetadas e de seus familiares. Além disto, haverá um benefício
pessoal aos participantes devido ao fato de se for detectada alguma alteração, o
participante será devidamente encaminhado para assistência médica de referência.
Qualquer dúvida entre em contato com o Posto de Saúde através do telefone:
3607-1007, falar com a enfermeira Natália.
Obrigada pela atenção,

Dra Karolina G. César
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ANEXO K
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL
LEGAL
1.NOME:................................................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ............................................ SEXO : M □ F □
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO...........................................................................................................Nº..........
APTO:........BAIRRO........................................................CIDADE......................................
CEP:.....................................TELEFONE:DDD(.........).........................................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL: ...................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .........................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :.....................................................SEXO: M □ F □
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO...........................................................................................................Nº.........
APTO:........BAIRRO........................................................CIDADE......................................
CEP:.....................................TELEFONE:DDD(.........).........................................................
_________________________________________________________________________
DADOS SOBRE A PESQUISA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Estudo da Prevalência de
Comprometimento Cognitivo Leve e Demência na cidade de Tremembé
PESQUISADOR : Karolina Gouveia César
CARGO/FUNÇÃO: Médica Doutoranda do Departamento de Neurologia da
Universidade de São Paulo
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 108992
UNIDADE DO HCFMUSP: Divisão de Clínica Neurológica
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO (X)

RISCO MÉDIO

( )

RISCO BAIXO

RISCO MAIOR

( )

( )

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : Dois anos e meio (aproximadamente)
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1 – Objetivo: Estamos realizando uma pesquisa para estabelecer a prevalência de
demência e de comprometimento cognitivo, que é um declínio da capacidade
intelectual.
2 – Procedimentos: Serão aplicados questionários aos familiares ou cuidadores
das pessoas maiores de 60 anos. Estas pessoas serão submetidas a um exame clínico
geral e neurológico e a uma avaliação detalhada da memória.
3 – Nesta pesquisa não serão realizados exames laboratoriais.
4 – O possível desconforto pode ser gerado para pessoas que não tenham
problemas de memória e mesmo assim serão submetidas ao exame clínico neurológico,
como, por exemplo, teste de reflexos.
5 – Benefícios: Os resultados desta pesquisa poderão melhorar os projetos de
saúde de todo o país, porque irá auxiliar no planejamento de saúde pública e também irá
ajudar os médicos generalistas a reconhecer as doenças desde o início e assim
melhorando o tratamento e a assistência médica.
Também haverá um benefício pessoal aos participantes que tiverem o
diagnóstico de Demência ou Comprometimento Cognitivo Leve serão encaminhadas
para o Hospital Universitário de Taubaté, que é o serviço de referência da região, para
acompanhamento, exames complementares e tratamento. Este atendimento será
efetuado no ambulatório da pesquisadora.
6 – Não haverá procedimento alternativo.
7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos
profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O
principal investigador é o Prof. Dr. Ricardo Nitrini que pode encontrado no endereço:
Divisão de Clínica Neurológica. Instituto Central do Hospital das Clínicas, Av. Dr.
Enéas de Carvalho Aguiar, 255 e no telefone: (11) 3069-7877
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225
– 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – Email: cappesq@hcnet.usp.br.
8 – Em qualquer momento o(a) senhor(a) poderá solicitar mais esclarecimentos
sobre os procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa. É garantida a
liberdade da retirada de consentimento em qualquer momento e deixar de participar do
estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento no serviço médico de
referência.
9 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em
conjunto com outros pacientes, podendo ser utilizados em congressos e publicações
científicas, mas sem que nenhuma informação permita a identificação dos participantes.
10 – O participante terá o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados
parciais da pesquisa.
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11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em
qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação
financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será
absorvida pelo orçamento da pesquisa.
12 - Há o compromisso do pesquisador de utilizar os dados somente para esta
pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Estudo da Prevalência de
Comprometimento Cognitivo Leve e Demência na cidade de Tremembé”.
Eu discuti com o Dra. Karolina sobre a minha decisão em participar nesse estudo.
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de
despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário.
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu
atendimento neste Serviço.
Assinatura do paciente/representante legal

Data

/

/

------------------------------------------------------------------------Assinatura da testemunha

Data

/

/

------------------------------------------------------------------------para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou
portadores de deficiência auditiva ou visual.

(Somente para o responsável do projeto)
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.
Assinatura do responsável pelo estudo

Data

/

/

-------------------------------------------------------------------------
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ANEXO L
Protocolo
Data: ___/___/___ Nome: _______________________________________________
Gênero:___________
Idade:_____anos
Data de Nascimento: ___/___/___
Endereço:_____________________________________________Telefone:__________
__Cor:____________Naturalidade:_________________Escolaridade:_____anos
Profissão:________________________
Aposentado:____(anos)
Acompanhante:____________________________Telefone filhos:_________________
Nível socioeconômico:
CLASSES
A1
A2
B1
B2
C1
C2
D
E

Pontos
42 a 46
35 a 41
29 a 34
23 a 28
18 a 22
14 a 17
8 a 13
0a7

INSTRUÇÃO (chefe da família)
Analfabeto / Primário incompleto
Primário Completo / Ginasial Incompleto
Ginasial Completo / Colegial Incompleto
Colegial Completo / Superior Incompleto
Superior Completo

ABIPEME
0
1
2
4
8

ITENS DE POSSE

Não Tem

1

2

3

Automóvel
Televisor em cores
Banheiro
Empregada mensalista
Rádio (excluindo do carro)
Máquinas de lavar roupa
Videocassete/DVD
Geladeira comum
Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex)

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
1
4
3
1
2
2
4
2

7
2
5
4
2
2
2
4
2

9
3
6
4
3
2
2
4
2

Queixa de alteração de memória participante:( )sim ( )não

4 ou
Mais
9
4
7
4
4
2
2
4
2

familiar:( )sim ( )não

Sintomas: esquecimento de fatos recentes, dificuldade de encontrar palavras,
desorientação temporo-espacial, alteração do comportamento, mudança de
personalidade, dificuldade em tarefas domésticas, dificuldade no trabalho, repetição das
mesmas perguntas ou histórias, depressão, alucinações, ideação delirante, episódio
confusional agudo.
História dos sintomas, modo de aparecimento, duração e evolução:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Antecedentes Pessoais: Diabetes
/ Hipertensão arterial
/ AVC (quantos: )
/ Insuficiência coronariana
/Epilepsia
/TCE
/Depressão
/Ansiedade
Meningite
Outros:__________________________________
Cirurgias anteriores:
Medicações em uso:____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Hábitos: Tabagismo_____tempo________ qtde______
Etilismo________________ tempo________ qtde______
Uso de drogas________________ Uso de vitaminas__________x/mês ou ano
Uso de antinflamatórios________________ Reposição hormonal___________
Leitura________________________Telejornal____________________ x/sem
Teatro/cinema_____________________ Viagens_______________________
Atividades físicas____________________________________________x/sem
Alimentação____________________________________________________
Tabagismo
Não (ou parou há
+ de 10 anos)
Sim
Parou até 10 anos

Álcool
0

Não

0

1
2

Ocasional (1x/mês)
Regular (2x/semana)
Frequente/diário (leve qtde)
Crônico (qtde acentuada/dia)
Ex etilista

1
2
3
4
5

AINE/Vitaminas/Jornal/Leitura/Teatro/Viagem
Não
0
Raro (até 2 x/ano)
Ocasional (até 1x/mês)
Regular (até 2x/semana)
Frequente (> 2x/semana)

1
2
3
4

Antecedentes Familiares: Demência_________________________________________
______________________________________________________________________
Exame Físico:
IG:
AR:
AC:
Abd:
Ext:

Exame Neurológico:
Glasgow:
Equilíbrio:
Força muscular:
Tonus:
Reflexos profundos:
Reflexos primitivos: grasping
/nasopalpebral masseteriano
Movimentos involuntários:
Controle esfincteriano:
Motricidade ocular:
Distúrbio auditivo:

PA:

FC:

Linguagem:
Marcha:
Coordenação:
Sensibilidade:
/palmomentual

/groping

/snouting

/sucção

Distúrbios da visão:
Estado emocional:
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Mini Exame do Estado Mental:

OT:
OE:
MI:
A/C:
MT:
L:

Bateria Breve do Rastreio Cognitivo:
Percepção visual:
Memória incidental:
Memória imediata:
Aprendizado:

Nomeação correta:

Fluência Verbal (frutas/min):
0-15seg___________________________________________________________________________________________________________________
16-30seg__________________________________________________________________________________________________________________
31-45seg__________________________________________________________________________________________________________________
46-60seg__________________________________________________________________________________________________________________

Memória tardia:
Reconhecimento:

Intrusões:

Relógio:
Escore IQCODE:
Escore QAFP:
Escore AD22:
Cornell:
PHQ:

(0/30) pontos

pontos
pontos

Escore ACE-R: ____/100

Atenção e Orientação:____/18
Memória:____/26
Fluência:____/14
Linguagem:____/26
Visual-Espacial:____/16

MoCA: ___pontos Visuoespacial___/ Nomeação___/ Atenção___/ Linguagem___/
Abstração___/ Evocação tardia___/ Orientação___

Anexos

ANEXO M
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