
RENATA ELOAH DE LUCENA FERRETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fatores associados às alterações 

morfométricas crânio-encefálicas durante o 

envelhecimento 
 

 

 
Tese apresentada à Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo para a obtenção do 

título de Doutor em Ciências 

 

Área de concentração: Patologia 

Orientador: Prof Dr Wilson Jacob Filho 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2008 

 



 

 

 



 

DEDICATÓRIA 
 
 
 

Aqueles que me trouxeram até aqui e que ainda me levarão muito adiante  

meus pais, Reinaldo e Ceres, e meus irmãos Roberta e André 

(... eu sei que não teria conseguido sem vocês...) 

 

 

Aquela que por mais distante que esteja, se faz ainda tão presente, em 

muitos momentos da minha vida 

a minha avó 

(... eu sinto muito a sua falta... você nos despertou para o caminho que nos 

foi destinado, e sei que nos acompanha nele também...) 

 

 

Aquele que conheci, por intermédio do doutorado, e que tem estado ao meu 

lado desde então, me auxiliando na priorização desse trabalho 

Edson Duzzi 

(... obrigada...) 

 

 

Aqueles que estão comigo em todos os momentos, incansavelmente, 

lutando comigo por minhas conquistas, me auxiliando no direcionamento das 

minhas ações, guiando meus passos e me ajudando a cumprir com meus 

compromissos e a ser uma pessoa melhor 

Meus “amigos” 

(... sou grata a todos vocês...) 

 
 
 
 
 
 



 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Agradeço especialmente a todas as famílias que voluntariamente 
aceitaram em participar deste estudo e seus familiares, pela doação do 
tecido para fins de pesquisa. Agradeço pelo desprendimento e espírito de 
cooperação com causas maiores. 

A toda equipe do Serviço de Verificação de Óbitos da Capital, 
funcionários técnicos, administrativos e médicos patologistas, que 
contribuíram para esse trabalho, colaborando com a criação de ambiência 
para pesquisa. Um agradecimento especial ao Profo Dr Carlos Augusto 
Pasqualucci, diretor do serviço. 

A toda a equipe do Banco de Encéfalos do Grupo de Estudos em 
Envelhecimento Cerebral da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, por todo o árduo trabalho para a garantia de uma estrutura sólida.  

A Lea Tenenholz Grinberg pelo apoio, amizade, parceria e dedicação 
na execução de todos os procedimentos relacionados ao BEEHGEEC, e 
também ao José Marcelo Farfel e Renata Leite, também meus colegas de 
trabalho.  

A minha equipe de entrevista clínica do BEHGEEC da FMUSP, que 
realiza a coleta dos dados clínicos com as famílias. Agradeço a vocês, Érika, 
Eliza, Carmo e Antônio pela dedicação ao projeto, apoio, amizade e 
tolerância nos momentos difíceis. 

Aos alunos da Biologia e Biomedicina do BEHGEEC da FMUSP, que 
realizam os procedimentos anatomopatológicos, tão importantes para a 
realização desse estudo.  

Ao Profo Dr. Ricardo Nitrini pelo apoio, amizade e orientações durante 
a realização do trabalho: “- você é um exemplo de mestre”. 

Ao meu primeiro orientador Profo Dr Roberto Dischinger Miranda, que 
muito me ensinou sobre o envelhecimento. 

A Sra Liduvina Barros, secretária do departamento de Patologia, por 
seu carinho no trato com as pessoas, dedicação ao trabalho que 
desenvolve, por ter sido tão disponível e prestativa ao longo destes quatro 
anos. Obrigada! 

A Profa Dra Carmem Saldiva pelo excelente trabalho estatístico 
desenvolvido. Agradeço pela disposição e parabenizo pela competência!  

A Profa Maria Cristina Cassim, agradeço pela análise do texto 
segundo as normas cultas da Língua Portuguesa. 



 

Aquelas que conheci quando cheguei ao Serviço de Geriatria do 
Hospital das Clínicas e que se tornaram minhas grandes amigas: Regina 
Magaldi, Elina Kikushi e Lílian Morillo. Obrigada pelo grande apoio e 
amizade, sobretudo nas fases iniciais desse trabalho. Tenho muita 
admiração e orgulho de vocês! 

As enfermeiras Rita e Delcina, agradeço pelas tardes de plantão na 
enfermaria do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas, que certamente 
ficarão na história! Considero vocês minhas novas amigas e parceiras! 

As minhas amigas, enfermeiras e docentes, Adriana Rodrigues e 
Eduarda Ribeiro, agradeço pelos inúmeros “leitinhos filosóficos camilianos”, 
que sem dúvida me auxiliaram na trajetória do doutorado. Agradeço também 
pela parceria de trabalho, vocês são enfermeiras “avançadas” e eu tenho 
muito orgulho de trabalhar com vocês!!! 

 As minhas coordenadoras do curso de graduação em enfermagem: 
professoras Denise Lorencetti, Maria Inês Nunes, Lílian Cadah e Tais Fortes, 
pela parceria de trabalho e amizade. É muito bom trabalhar com vocês! 
Especialmente, agradeço a Maria Inês Nunes pela parceria de trabalho que 
desenvolvemos juntas na área da Gerontologia no Centro Universitário São 
Camilo. 

 As professoras Mildred Costa e Silvia Fürbringer, também pela 
amizade e parceria na arte da docência. 

As minhas amigas pessoais Luciane Vasconcelos, Karina e Fabíola 
Fernandes, pela compreensão nos momentos em que estive ausente, e que 
foram muitos!!!! Vocês são muito especiais para mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

AGRADECIMENTO ESPECIAL 
 
 
 
 

Àquele que, por meio de orientações consistentes, apoio e dedicação, 

me auxiliou na execução desse trabalho 

Meu orientador, Profo Dr Wilson Jacob Filho 

...Agradeço por ter me aberto portas, por ter me dado oportunidades e, 

sobretudo, por ter acreditado no meu trabalho. Sem dúvida esse foi um 

período rico em aprendizados diversos, que levarei comigo para sempre. 

Obrigada!... 

ESSE TRABALHO É NOSSO!!! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I can live with my arthrits, 
My dentures fit me fine, 

I can see with my bifocals, 
But I sure do miss my mind. 

 
- Anonymous 

 
 
 
 
 



 

PREÂMBULO 
 
 
 

Como preâmbulo, apenas gostaria de deixar a seguinte 
mensagem, 

 
... que traduz o passado que serviu de ponte para este 

”presente” do presente, que representou esse período em minha 
vida, e que certamente norteará os meus passos a partir de 

então....: 
 
 
 
 
De tudo na vida, 
Ficaram 3 coisas: 
A certeza de que estamos sempre 
começando... 
A certeza de que precisamos continuar... 
A certeza de que seremos interrompidos 
antes de terminar... 
 
Portanto, devemos: 
Fazer da interrupção um caminho novo... 
Da queda, um paço de dança... 
Do medo, uma escada... 
Do sonho, uma ponte... 
 
                                   (Fernando Pessoa) 

 
 
 
 
 
 



 

APOIOS 
 
 
 
 

Este trabalho contou com apoio do Departamento de Patologia (LIM 

05) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, do Serviço de 

Verificação de Óbitos da Capital e do Serviço de Geriatria do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no que 

se refere à estrutura logística e de ambiência à pesquisa. 

 

Para os procedimentos estatísticos houve apoio da Fundação de 

Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e do Serviço de 

Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMALIZAÇÃO ADOTADA 
 
 
 
 
Esta tese está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento 
desta publicação:  
 
Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals 
Editors (Vancouver) 
 
Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Serviço de Biblioteca e 
Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. 
Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A.L. Freddi, 
Maria F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, 
Valéria Vilhena. 2ª ed. São Paulo: Serviço de Biblioteca e Documentação; 
2005. 
 
Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Jpurnals 
Indexed in Index Medicus. 
 
Análise do texto segundo as normas cultas da Língua Portuguesa: texto 
revisto pela Profa Maria Cristina Cassim, docente do Centro Universitário 
São Camilo. 
 

 
 
 



SUMÁRIO 
 
 
 
 

Lista de Abreviaturas e símbolos

Lista de ilustrações 

Resumo 

Summary 

1. Introdução ....................................................................01

1.1. Objetivo ....................................................................06

2.0. Revisão da Literatura ....................................................................07

3.0. Metodologia ....................................................................66

4.0. Resultados ....................................................................82

5.0. Discussão ..................................................................114

6.0. Conclusão ..................................................................129

7.0. Anexos ..................................................................131

8.0. Referências  ..................................................................140

Apêndices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
SABE – Saúde e Bem – estar no envelhecimento 
G – ponto G (glabela) 
OP – ponto OP (opstocrânio) 
L – ponto L (lâmbda) 
I – ponto I (íneo) 
cm3 – centímetro cúbico 
μm – micrômetro 
mm – milímetro 
DNA – ácido desoxiribonucléico 
RCQ – razão cintura:quadril 
IMC – Índice de massa corpórea 
SVOC – Serviço de verificação de óbitos da capital 
BEHGEEC – Banco de Encéfalos Humanos do grupo de estudos em 
envelhecimento cerebral 
h – hora 
IPM – Intervalo postmorten 
CDR – clinical dementia rating scale 
ADL – atividade de vida diária 
IADL – atividade instrumental da vida diária 
g – grama 
Kg – kilograma 
L – litro 
cm – centímetro 
mL – mililitro 
g/mL – gramas por mililitro 
g/cm – grama por centímetro 
mL/cm – milímetro por centímetro 
PC – perímetro cefálico 
T – teste “t” de student 
X2 – qui – quadrado 
r – índice de correlação 
≥ maior igual 
≤ menor igual 
% porcentagem 
├ intervalo de classe (aberto para o lado não incluso) 
N -  número de casos 
p – p – valor 
DP – desvio padrão 
± mais ou menos (aproximadamente) 
ECL – escolaridade 
HAS – hipertensão 
DEAMB – deambulação 
PCorr – Peso corrigido 
VCorr – Volume corrigido 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 
 

Lista de Figuras 
 

  página 

Figura 1 Pirâmide populacional mundial entre 2002 e 2025. São 
Paulo, 2008 11

Figura 2 Pirâmide populacional do Japão em 2002 e 2025. São 
Paulo, 2008 

12

Figura 3 
Distribuição dos idosos nas diferentes regiões do 

mundo, em 2002 e em 2025. São Paulo, 2008. 
13

Figura 4 Indicadores demográficos no Brasil. São Paulo, 2008.  14

Figura 5 
Número absoluto de idosos (em milhões) acima de 60 

anos. São Paulo, 2008 
14

Figura 6 
Distribuição dos idosos segundo gênero nas diferentes 

regiões do mundo. São Paulo, 2008 
16

Figura 7 
Perfil de mortalidade segundo os estratos etários em 

1998. São Paulo, 2008 
19

Figura 8 Principais pontos cranianos. São Paulo, 2008 31

Figura 9 
Principais características determinadas pelo dimorfismo 

sexual craniano. São Paulo, 2008 32

Figura 10 
Diferenças cranianas entre indivíduos de diferentes 

grupos étnicos. São Paulo, 2008 
33

Figura 11 
Idades da soldadura das suturas cranianas: à esquerda, 

face externa; à direita, face interna. São Paulo, 2008.  
34

Figura 12 

Representação esquemática do local de aferição do 

perímetro cefálico, em relação aos pontos 

craniométricos usados como referência para essa 

medida. São Paulo, 2008 

35

Figura 13 
Representação do comprimento máximo do crânio 

(perímetro cefálico). São Paulo, 2008. 
36

Figura 14 
Peso encefálico (médio) em função da idade de 

indivíduos venezuelanos. São Paulo, 2008  
42



 

Figura 15 
Porcentagem de líquido céfalo – raquidiano, por década. 

São Paulo, 2008 
45

Figura 16 
Fluxograma de processamento dos casos. São Paulo, 

2008 
72

Figura 17 

Representação esquemática da marcação utilizada para 

a aferição do perímetro cefálico, de acordo com os 

pontos craniométricos. São Paulo, 2008 

77

Figura 18 
Distribuição dos indivíduos segundo raça. São Paulo, 

2005 – 2006 
85

Figura 19 

Distribuição dos indivíduos segundo gênero e nível sócio 

– econômico classificado pela ABIPEME. São Paulo, 

2005 – 2006 

86

Figura 20 
Principais causas de óbito na população estudada. São 

Paulo, 2005 – 2006 
87

Figura 21 
Distribuição dos indivíduos segundo capacidade de 

deambulação. São Paulo, 2005 – 2006 
89

Figura 22 
Distribuição dos indivíduos segundo a capacidade 

funcional. São Paulo, 2005 – 2006 
90

Figura 23 
Distribuição dos indivíduos segundo a autonomia. São 

Paulo, 2005 – 2006 
90

Figura 24 

Diagrama de dispersão para a variável peso encefálico 

segundo a idade em cada gênero. São Paulo, 2005 – 

2006 

92

Figura 25 
Diagrama de dispersão para a variável volume 
encefálico segundo a idade em cada gênero. São Paulo, 
2005 – 2006 

94

Figura 26 

Diagrama de dispersão para a variável densidade 

encefálica em função da idade, em cada gênero. São 

Paulo, 2005 – 2006 
95

Figura 27 
Diagrama de dispersão do perímetro cefálico em função 

da idade. São Paulo, 2005 – 2006.  98

Figura 28 
Diagramas de dispersão do Peso, Volume e Densidade 

em função do perímetro cefálico. São Paulo, 2005 – 99



 

2006 

Figura 29 

Diagrama de dispersão para as variáveis peso e volume 

encefálicos corrigidos, segundo a idade, em cada 

gênero. São Paulo, 2005 – 2006 
102

   
LISTA DE QUADROS 
  Página 

Quadro 1 
Grupo de alterações funcionais no envelhecimento de 

acordo com a Classificação de Kenney. São Paulo, 2008 
26

Quadro 2 
Principais alterações anatômicas no envelhecimento 

cerebral. São Paulo, 2008.  
47

Quadro 3 
Domínios avaliados na entrevista clínica e as respectivas 

escalas utilizadas. São Paulo, 2008 
74

   

LISTA DE TABELAS 
  Página 

Tabela 1 
Evolução ponderal do peso do cérebro, em gramas, por 

sexo e grupo etário. São Paulo, 2006 
41

Tabela 2 

Freqüência das alterações neuropatológicas Tipo – 

Alzheimer em indivíduos sem demência, na cidade de 

Belo Horizonte. São Paulo, 2008 

51

Tabela 3 
Distribuição dos indivíduos segundo gênero e faixa 

etária. São Paulo, 2005 – 2006 
84

Tabela 4 
Distribuição dos indivíduos segundo gênero e 

escolaridade. São Paulo, 2005 – 2006 
84

Tabela 5 

Principais comorbidades apresentadas pela população 

do estudo no período anterior ao óbito. São Paulo, 2005 

– 2006 

88

Tabela 6 

Distribuição dos indivíduos segundo o tabagismo, 

consumo de álcool e prática de atividade física. São 

Paulo, 2005 – 2006. 

89

Tabela 7 Estatísticas descritivas para o Peso (g), por Gênero e 91



 

Faixa etária. São Paulo, 2005 – 2006 

Tabela 8 
Estatísticas descritivas para o Volume (mL)  por Gênero 

e Faixa etária. São Paulo, 2005 – 2006.  93

Tabela 9 
Estatísticas descritivas para a Densidade (g/mL)  por 

Gênero e Faixa etária. São Paulo, 2005 – 2006. 94

Tabela 10 

Coeficientes de correlação de Spearman entre Peso, 

Volume e Densidade com Idade e Escolaridade. São 

Paulo, 2005 – 2006. 
96

Tabela 11 
Estatísticas descritivas para o Perímetro encefálico (cm) 

por Gênero e Faixa etária. São Paulo, 2005 – 2006. 97

Tabela 12 
Estatísticas descritivas para o Peso corrigido (g/cm) por 

Gênero e Faixa etária. São Paulo, 2005 – 2006.  100

Tabela 13 
Estatísticas descritivas para o Volume (mL/cm) corrigido 

por Gênero e Faixa etária. São Paulo, 2005 – 2006. 101

Tabela 14 

Estatísticas descritivas para o Peso corrigido (g/cm) por 

Gênero e Faixa de escolaridade. São Paulo, 2005 – 

2006 
103

Tabela 15 

Estatísticas descritivas para o Volume (mL/cm)  

corrigido por Gênero e Faixa de escolaridade. São 

Paulo, 2005 – 2006.  
104

Tabela 16 

Coeficientes de correlação de Spearman entre Peso 

corrigido, Volume corrigido e Densidade e a Idade e 

Escolaridade. São Paulo, 2005 – 2006 
105

Tabela 17 

Estatística descritiva para as variáveis peso e volume 

encefálicos (total e corrigido), segundo algumas 

comorbidades diagnosticadas em vida. São Paulo, 2005 

– 2006.  

107

Tabela 18 

P-valores obtidos no teste de Kruskal – Wallis para a 

comparação das distribuições do Peso, Peso corrigido, 

Volume, Volume corrigido e Densidade nas categorias 

das variáveis clínicas qualitativas. São Paulo, 2005 – 

2006. 

108



 

Tabela 19 

Coeficientes de correlação de Spearman (r) entre o 

Peso, Peso corrigido, Volume, Volume corrigido e 

Densidade e o Número de medicamentos e Número de 

comorbidades. São Paulo, 2005 – 2006 

109

Tabela 20 

Estimativas dos coeficientes das variáveis explicativas, 

erros padrão estimados e p-valores do teste de 

significância dos coeficientes do modelo de regressão – 

Variável resposta: Peso. São Paulo, 2005 – 2006. 

110

Tabela 21 

Estimativas dos coeficientes das variáveis explicativas, 

erros padrão estimados e p-valores do teste de 

significância dos coeficientes do modelo de regressão – 

Variável resposta: Peso corrigido. São Paulo, 2005 – 

2006. 

111

Tabela 22 

Estimativas dos coeficientes das variáveis explicativas, 

erros padrão estimados e p-valores do teste de 

significância dos coeficientes do modelo de regressão – 

Variável resposta: Volume. São Paulo, 2005 – 2006. 

112

Tabela 23 

Estimativas dos coeficientes das variáveis explicativas, 

erros padrão estimados e p-valores do teste de 

significância dos coeficientes do modelo de regressão – 

Variável resposta: Volume corrigido. São Paulo, 2005 – 

2006 

113

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESUMO 
 
Ferretti REL. Fatores associados às alterações morfométricas crânio – 
encefálicas no envelhecimento [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2008. 178p. 
 

 
INTRODUÇÃO: Existem alterações na morfologia encefálica durante o 
envelhecimento, que vão além da atrofia cerebral. Ainda deve ser 
considerado se essas alterações estão presentes em indivíduos sem 
comprometimento cognitivo e quais são os fatores associados a elas. 
OBJETIVO: Identificar se existem alterações morfométricas crânio - 
encefálicas em indivíduos sem comprometimento cognitivo e se essas 
alterações podem ser correlacionadas com fatores sócio- demográficos e 
clínicos, em uma série brasileira de casos autopsiados. METODOLODIA: 
Foi conduzido um estudo no Serviço de Verificação de Óbitos da Capital, 
onde 414 indivíduos necropsiados, com 50 anos ou mais de idade, foram 
submetidos à avaliação clínica completa e à análise morfométrica crânio-
encefálica (perímetro cefálico, peso, volume e densidade encefálicos). As 
correlações entre as alterações morfométricas cerebrais e os fatores 
associados (variáveis sócio – demográficas e clínicas) foram obtidos por 
meio de análise uni e multivariadas. RESULTADOS: Amostra composta por 
39,6% de mulheres e 60,4% de homens, com idade média de 68,5 (± 11,9 
DP) e 66,2 (± 10,2 DP), respectivamente; maioria branca. Foi observada 
redução do perímetro cefálico com a idade, significante entre as mulheres, e 
associação discreta entre os homens. Peso e volume encefálicos diminuem 
com a idade. O peso médio do encéfalo da amostra toda foi de 1219,2 g (± 
140,9 DP), e o volume médio foi de 1217,1 mL (± 152,3 DP). Homens 
apresentaram valores maiores de peso e volume encefálicos, e a redução foi 
mais pronunciada entre as mulheres. A densidade encefálica não se alterou 
em função da idade. Houve redução nos valores totais e corrigidos de peso 
e volume encefálicos, em algumas condições clínicas, mas apenas algumas 
se mostraram associadas com as reduções de peso e volume de acordo 
com a análise multivariada. A escolaridade se mostrou um fator protetor 
contra a redução de peso e volume encefálicos. CONCLUSÕES: Observou-
se que existem alterações morfométricas cerebrais no envelhecimento 
normal e, dentre os fatores associados a essas alterações, a maioria esta 
relacionada com o estilo de vida. Estes resultados permitem demonstrar que 
hábitos adequados devem ser implementados ao longo da vida visando o 
envelhecimento saudável.  
 
Descritores: 1.Envelhecimento 2.Encéfalo/anatomia & histologia 
3.Circunferência craniana 4.Promoção de Saúde 5.Saúde do idoso. 
 
 
 



 

SUMMARY 
 
 

Ferretti REL. Morphometric brain and skull changes during ageing and their 
related factors. [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo”; 2008. 178p. 
 
 
INTRODUCTION: Previous studies have led to the consensus that there are 
changes in brain morphology during aging, that go beyond brain atrophy. 
One important aspect to understand is wether there are morfometric brain 
changes in subjects without cognitive impairments and what are their 
correlations. OBJECTIVE: To describe whether there are morfometric brain 
and skull changes in cognitively normal elderly subjects, and if they can be 
correlated to some selected socio-demographic and clinical factors, in a large 
autopsy series from Brazil. METHODS: A cross– sectional study was 
conducted in São Paulo Autopsy Service, where 414 autopsied subjects, 50 
years and older, were clinically assessed and morphometrical encephalic and 
skull measurements (cephalic perimeter, brain weight, volume and density) 
were taken.  Correlations among brain and skull changes and factors 
associated were obtained through, univariate and multivariated analysis. 
RESULTS: Sample was composed by 39,6% of females and 60,4% of 
males, with mean age of 68,5 (± 11,9 SD) and 66,2 (± 10,2 SD), 
respectivelly; mostly caucasians. There is a reduction of cephalic perimeter 
with age in females and a discrete decrease among men. Brain weight and 
brain volume decresed with aging. The mean brain weight was 1219,2 g (± 
140,9 DP), and the mean brain volume was 1217,1 mL (± 152,3 DP), men 
presented with higher values for brain weight and volume than women, and 
the decrease in brain weight and volume were more pronounced in women 
than in men. Density has not decreased with aging. It has been observed a 
reduction in total and corrected brain weight and volume in some clinical 
conditions, but only some of them were estatistically significant in the 
multivariate analysys. Litteracy has shown to be a protective factor against 
the reduction of weight and volume. CONCLUSIONS: It was observed that 
there are morphometrical brain and skull changes during ageing, most 
related to lyfe – style along lifetime. Results indicates that adequate habits 
must be implemented during lifetime aiming successfull ageing.  
 
Descriptors: 1.Aging  2.Cephalometry  3.Brain/anatomy & histology  
4.Health Promotion  5.Health of the elderly 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 



Introdução 2

 

 

O envelhecimento é uma das maiores conquistas do século XXI, no 

entanto é também um dos seus maiores desafios.  

Esta ciência moderna, na verdade, não é tão moderna assim. Existem 

relatos de estudos sobre o envelhecimento datados da era egípcia, no 

entanto, apesar de muito tempo passado, ainda atualmente este processo 

guarda muitos pontos obscuros, que necessitam serem entendidos e até 

conhecidos. A única certeza que se tem é que o organismo que sobreviver 

aos meados de uma vida, certamente envelhecerá. 

A evolução da humanidade transforma não só o conhecimento que se 

tem sobre determinado assunto, mas também a visão do mundo como um 

todo. Durante séculos, o envelhecimento assumiu representações diferentes, 

no entanto, sem nunca ter mudado em sua essência – aquela relacionada 

com a fragilidade, com a decrepitude e com a terminalidade. 

Há tempos, o grande objetivo dos povos era estender a vida até o ponto 

máximo possível. A longevidade, a conquista do século, impõe hoje à ciência 

a necessidade de atingir um nova grande meta: “envelhecer bem, com 

qualidade de vida na ausência de incapacidades”.  

Diante do envelhecimento populacional contínuo e progressivo, as 

demandas para os sistemas de saúde crescem em paralelo à necessidade 

de geração de conhecimento sobre o processo de envelhecimento, per se, e 

condições relacionadas. E, tão grande quanto o desafio de adequar uma 

sociedade em desenvolvimento para o atendimento da demanda de seus 
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idosos, tamanha é a dificuldade de entendimento deste fenômeno inevitável 

ao ser humano – o envelhecimento em toda a sua multidimensionalidade. 

Embora o envelhecimento seja um fenômeno comum e inevitável à 

grande parte da população, é também heterogêneo, variando enormemente 

de um indivíduo a outro. Esta heterogeneidade dificulta a normalização do 

entendimento do processo em sua essência, que pode ser ainda mais 

dificultado pelas influências ambientais aos quais um organismo vivo pode 

ser exposto.  

Através de um processo de seleção natural, os organismos vivos 

envelhecem, e assim, pode-se dizer que o envelhecimento nada mais é do 

que uma fase da vida que culminará com a morte orgânica. Estes 

organismos vivos passam por fases de desenvolvimento, sendo o 

envelhecimento uma destas fases.  

Muitos são os pontos de discussão na tentativa de determinar em que 

momento se dá o início do envelhecimento, no entanto, existe uma 

concordância de que este processo é contínuo. Muitas teorias buscam 

explicar este processo e, ao que parece, todas se complementam. Ainda, o 

termo envelhecimento pode ser empregado para descrever as alterações 

morfofuncionais que acometem os organismos vivos em função do processo 

de maturação, que podem ou não ter efeito na funcionalidade e na 

longevidade. 

Existem alguns critérios e classificações que devem ser aplicados a 

qualquer organismo, com referência às alterações decorrentes do processo 
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de envelhecimento per se, de modo a determinar se determinada alteração é 

decorrente da senescência e não da senilidade. 

Atualmente, muito se sabe sobre a senescência e a senilidade. Busca-

se o entendimento exato dos limites entre os dois campos, ou seja, entre o 

normal e o patológico. É necessário conhecer quando determinada condição 

associada ao envelhecimento deixa de ser característica da normalidade e 

passa a ser entendida como doença. E ainda, não só o exato limite é 

impreciso como, em sua maioria, apresenta zonas de transição freqüentes, 

dificultando ainda mais a discriminação de cada um deles. 

A longevidade humana impõe a necessidade de pesquisas voltadas para 

o estudo dos mecanismos morfofuncionais, genéticos, biológicos, com base 

para o entendimento dos processos relacionados ao envelhecimento nos 

diversos sistemas orgânicos, dentre eles, o envelhecimento cerebral.  

O envelhecimento cerebral, normal e patológico, tem recebido 

destaque, sobretudo pelo grande impacto das alterações decorrentes das 

doenças neuro- degenerativas na vida de idosos, seus familiares e na rede 

de suporte de saúde e social. 

O Sistema Nervoso Central parece ser o sistema biológico mais 

comprometido durante o envelhecimento, o que se torna preocupante uma 

vez que este não dispõe de mecanismos reparadores. Trata-se de um 

sistema complexo, não só pela responsabilidade que tem no controle 

vegetativo, como também no controle da vida de relação do indivíduo, 

caracterizada pelas sensações, pelos movimentos, e pela cognição. 
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Atualmente, a maioria dos estudos desenvolvidos, nesta temática, tem 

como eixo central o estudo das doenças que acometem o encéfalo, ou seja, 

são estudos que contribuem para o conhecimento da senilidade. No entanto, 

existem poucos estudos realizados especificamente para determinar quais 

são as alterações anatomo-patológicas que decorrem do processo de 

envelhecimento cerebral propriamente dito, desprovido de doença. 

Determinar quais são estas alterações e diferenciá-las daquelas que 

decorrem de processos patológicos ainda não é possível, pois as alterações 

conhecidas até o momento, ocorrem, em graus variáveis, tanto em 

indivíduos clinicamente saudáveis, quanto naqueles portadores de sintomas. 

Vários estudos buscaram correlacionar as alterações morfológicas 

macroscópicas com o envelhecimento, no entanto, os resultados são 

controversos em virtude dos diferenciais metodológicos utilizados.   

O que se sabe, é que alguns fatores intrínsecos têm sido associados 

ao envelhecimento cerebral, e contribuem enormemente para as alterações 

encefálicas, no entanto, ainda permanece obscuro qual o papel dos fatores 

intrínsecos extra-cerebrais e ainda, dos fatores extrínsecos – como as 

características de gênero, idade, estilo de vida e fatores ambientais – nas 

alterações morfológicas cerebrais durante o envelhecimento. 

A partir destas considerações, propõe-se um estudo de casuística 

ampla com indivíduos recém-falecidos, cujas alterações morfológicas 

macroscópicas, em seus aspectos morfométricos, decorrentes do processo 

natural de envelhecimento serão correlacionadas com os fatores intrínsecos 
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extra– cerebrais e com os fatores extrínsecos, no período que antecedeu a 

morte. 

1.1 Objetivos 

 

• Identificar quais são as alterações morfométricas cerebrais durante o 

envelhecimento, segundo gênero e faixa etária; 

• Identificar quais os principais fatores associados às alterações 

morfométricas cerebrais durante o envelhecimento, segundo 

características sócio-demográficas e clínicas; 
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2.1 Envelhecimento Populacional, transição demográfica e epidemiológica 

 O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, progressivo, 

caracterizado pelo aumento do número de idosos em relação aos demais 

grupos etários 1,2. 

Em função da dificuldade de obtenção de marcadores biológicos 

específicos do envelhecimento, essa fase do desenvolvimento humano é 

determinada pela idade cronológica. Trata-se de um seguimento etário 

amplo, que tem início aos 60 anos, em países em desenvolvimento, e aos 65 

anos, nos países desenvolvidos 3.  

As implicações do envelhecimento populacional sobre as sociedades 

são enormes e vão além dos sistemas de saúde. Cada vez mais, o 

envelhecimento deverá ser pauta de discussão das grandes assembléias 

mundiais, conforme cita Kofi Anan, secretário geral das Nações Unidas4: 

 

“O envelhecimento definitivamente não é mais uma questão do primeiro 

mundo. O que era uma nota de rodapé no século XX, está a caminho de se tornar um 

tema dominante no século XXI”  

 

O rápido envelhecimento da população traduzir-se-á na necessidade 

de mudanças nas demandas das políticas sociais e de saúde de todas as 

sociedades mundiais, sobretudo daquelas de países em desenvolvimento. 

Os sistemas de saúde deverão ser responsáveis não só por prover as 
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necessidades de todos os segmentos etários, mas também dos idosos, o 

que se traduz em maiores gastos com saúde, dada a associação do 

envelhecimento com doenças e incapacidades. Em busca de alcance do 

envelhecimento saudável e ativo, as sociedades terão um grande desafio, 

não só na implementação de programas de atenção primária em saúde, mas 

também na implantação de programas de reinserção social. 

Nos países desenvolvidos, que já experimentam o envelhecimento 

populacional há muito tempo, as ações deverão ser voltadas para o 

atendimento dos idosos mais idosos (aqueles com 80 anos ou mais). 

Muitos são os fatores que contribuem para o envelhecimento da 

população mundial. O envelhecimento surge como uma conseqüência da 

transição demográfica, que por sua vez, implica em transição 

epidemiológica. 

 Entende-se por transição demográfica uma mudança nos padrões 

etários de uma população 5,6.  

Esta transição ocorre em função da redução das taxas de fecundidade 

e de mortalidade. O processo de industrialização e urbanização das 

sociedades levou a uma mudança no estilo de vida da população, 

melhorando o acesso aos serviços de saúde, garantindo melhores recursos 

diagnósticos e terapêuticos e, por conseqüência, reduzindo as taxas de 

mortalidade. Por outro lado, a inserção das mulheres no mercado de 

trabalho, associada às dificuldades sócio– econômicas relacionadas com a 

criação de vários filhos faz com que as taxas de fecundidade diminuam. 

Observam-se quedas abruptas das taxas de fertilidade em todo o mundo, e 



Revisão da literatura 10

estima-se que até 2025, 120 países terão alcançado taxas de natalidade 

geral abaixo dos níveis de reposição (2,1 filhos por mulher). Em 1975, 

apenas 22 países tinham taxas abaixo e, atualmente, essa taxa menor é 

observada em 70 países 7.  

A conseqüência imediata das reduções de fecundidade e mortalidade é 

o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento populacional, com um 

aumento expressivo do número de idosos na população. 

Em todo o mundo, a população de indivíduos com 60 anos ou mais é a 

que mais cresce. Entre 1970 e 2025 espera-se um crescimento de 233% no 

número de pessoas idosas 8. Em 2004, a população mundial de idosos era 

de 600 milhões, e as estimativas indicam que esta população irá aumentar 

duas vezes mais em 2025 (1,2 bilhões de idosos), sendo que nos países em 

desenvolvimento este aumento será da ordem de 300%. Em 2050, serão 2 

bilhões de indivíduos com idade maior ou igual a 60 anos, sendo que 80% 

deles estarão vivendo nos países em desenvolvimento 9 

Na medida em que ocorre o envelhecimento populacional, as pirâmides 

populacionais também sofrem alterações importantes em sua estrutura. A 

antiga pirâmide em formato triangular vem assumindo, com o tempo, um 

formato mais retangularizado, o que se traduzirá, em longo prazo, em um 

maior equilíbrio entre os grupos etários, ou seja, com uma proporção similar 

de jovens, adultos e idosos. (Figura 1) 
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Figura 1 – Pirâmide populacional mundial entre 2002 e 2025. (Extraído de 

OPAS – OMS, 20058). São Paulo, 2008. 

 

A estrutura populacional japonesa já demonstra uma forma 

retangularizada. Em 2025, seu formato será semelhante ao de um retângulo.  

Uma inversão nas pirâmides populacionais parece ser improvável, na 

medida em que esse fenômeno representaria uma possível extinção de uma 

determinada população na medida em que a mesma envelheceria, sem 

haver reposição. 
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Figura 2 – Pirâmide populacional do Japão em 2002 e 2025. (Extraído de 

OPAS – OMS, 20058). São Paulo, 2008. 

 

O envelhecimento esteve durante muito tempo associado aos países 

desenvolvidos. No entanto, atualmente, 70% dos idosos vivem em países 

em desenvolvimento, como mostra a figura 3. 

De acordo com as projeções, o número de idosos vivendo nos países 

em desenvolvimento irá duplicar entre 2002 e 2025, comparado a um 

aumento pouco significativo nos países desenvolvidos 8. No entanto, a 

velocidade de crescimento da população de idosos no mundo não foi 

uniforme. A França, por exemplo, levou 115 anos para dobrar a proporção 

de idosos de 7 para 14%, enquanto a China levará 27 anos para atingir o 

mesmo aumento 8.  
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Figura 3 – Distribuição dos idosos nas diferentes regiões do mundo, em 

2002 e em 2025. (Extraído de OPAS – OMS, 20058). São Paulo, 2008. 

  

Na maior parte dos países desenvolvidos, o crescimento da população 

idosa acompanhou o crescimento da estrutura sócio – econômica, o que não 

vem acontecendo com os países em desenvolvimento. Os países 

desenvolvidos tiveram tempo de fortalecer a estrutura sócio- econômica 

antes de sua população envelhecer, enquanto que os países em 

desenvolvimento envelhecem antes de terem garantido seu fortalecimento 

econômico e social. Isso implica na  ausência de rede de suporte para 

atender adequadamente as demandas sociais e de saúde dessa população.  

No Brasil, esse processo não será diferente. A exemplo de outros países, 

o envelhecimento populacional também vem alterando as estruturas etárias no 

país. A figura abaixo mostra alguns indicadores demográficos do Brasil. 
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Figura 4 – Indicadores demográficos no Brasil. (Fonte: Dados censitários da 

Organização Mundial de Saúde e do DATASUS, censo de 2007 e 2006, 

respectivamente 9-11). São Paulo, 2008.  

 

 

Estima-se que, em 2025, o país ocupará o 5º lugar do ranking de 

países com maior população de idosos 8.  

 

Figura 5 – Número absoluto de idosos (em milhões) acima de 60 anos. 

(Extraído de OPAS – OMS, 20058). São Paulo, 2008.  
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Como já referido anteriormente, o segmento que compreende o grupo 

de idosos é amplo. Neste grupo, o subgrupo que mais cresce é o de idosos 

mais idosos, ou seja, de 80 anos ou mais. 12 Os idosos mais idosos 

representam 1% da população mundial e 3% da população dos países 

desenvolvidos 4. No Brasil, este número aumentou de 166 mil pessoas para 

1,8 milhões, de 1940 a 2000. Em 2000, os idosos mais idosos 

representavam 12,8% da população idosa e 1,1% da população total 12 . 

Uma outra característica do envelhecimento populacional no Brasil é a 

feminilização da velhice, que é traduzida pelo aumento do número de 

mulheres idosas em relação aos homens idosos. A porcentagem de homens 

e mulheres com mais de 60 anos ou mais reflete uma maior proporção de 

mulheres em todas as regiões do mundo, especialmente nas mais 

desenvolvidas. (Figura 6) 

No Brasil em 2000, 55% dos idosos eram do sexo feminino. A menor 

mortalidade da população feminina explica este diferencial. Como 

conseqüência, quanto mais for o estrato populacional estudado, maior será a 

representatividade de mulheres nele 12.  
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Figura 6 – Distribuição dos idosos segundo gênero nas diferentes regiões do 

mundo. (Extraído de OPAS – OMS, 20058). São Paulo, 2008. 

 

No Brasil, a predominância das mulheres na população não se dá 

apenas pela menor mortalidade precoce neste gênero, mas também pelo 

processo de urbanização. Nas zonas rurais e mais afastadas dos grandes 

centros existe um menor número de mulheres e a situação é inversa; há um 

maior número de homens 12. Isso talvez possa ser explicado pelas maiores 

taxas de mortalidade materno – infantil nestas regiões, fora dos grandes 

centros urbanos. 

Esse predomínio de mulheres em relação aos homens nem sempre é 

visto como vantagem. Isto porque a viuvez é mais comum entre as 

mulheres; as mulheres idosas têm menos estudo, são mais dependentes 

economicamente e apresentam uma carga de morbidade maior antes da 

morte 12.  
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Uma outra mudança demográfica no grupo de idosos, é a solidão na 

velhice. O número de idosos que vivem sozinhos tem aumentado nos 

últimos tempos, devido a melhorias de seguridade sócio– econômica e de 

condições de saúde destes idosos. Dentre os idosos que vivem só, existe 

uma maior proporção de mulheres, que são, em sua maioria viúvas ou 

divorciadas 12. A viuvez entre os homens é menos comum por questões 

culturais, onde após a morte do cônjuge, o idoso é incentivado a se engajar 

em novas uniões conjugais, comportamento este desestimulado entre as 

mulheres idosas. 

Outra característica sócio – demográfica entre os idosos é a 

dependência econômica, em função da aposentadoria, da perda da 

capacidade para o trabalho causada por incapacidades, da viuvez e da baixa 

escolaridade. 

A maior parte dos idosos residentes na cidade de São Paulo tem até 4 

anos de escolaridade. As mulheres apresentam menos anos de estudo do 

que os homens 13.  

Na medida em que a população envelhece, o perfil de saúde e doença 

da população também muda. Em 2006, Chamowicz 14 cita o conceito de 

transição epidemiológica, primeiramente ditado por Omran, em 1971: 

“O conceito de transição epidemiológica se refere à modificação dos 

padrões de morbidade, invalidez e morte que caracterizam uma população e 

que ocorrem em conjunto com outras transformações demográficas e 

sociais.” 
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De acordo com Chaimowicz 2,14, o processo de transição 

epidemiológica engloba três mudanças básicas:  

1. Substituição, entre as principais causas de óbito, das doenças 

transmissíveis por doenças não transmissíveis e causas 

externas; 

2. Deslocamento de maior carga de morbimortalidade dos mais 

jovens para os mais idosos; 

3. Transformação de uma situação em que predomina a 

mortalidade para outra em que a morbidade é predominante. 

 

O conhecimento do perfil epidemiológico é muito importante como 

parâmetro de análise das condições de vida e de saúde de uma população. 

Para controlar as condições que afetam a saúde da população é primordial o 

conhecimento da situação, o que abrange a determinação das freqüências, o 

estudo da distribuição dos eventos mórbidos e de seus fatores 

determinantes nos diferentes segmentos etários, podendo-se então 

identificar meios preventivos e curativos para as condições detectadas 15.  

Observa-se uma associação entre os segmentos etários da população 

e o perfil epidemiológico, ou seja, os padrões de morbidade e mortalidade 

são característicos em cada estrato etário.  

Como pode ser observado na figura que segue, há um predomínio de 

mortalidade por doenças não transmissíveis conforme aumenta a idade, 

acompanhado de uma redução de mortes causadas por lesões e doenças 

transmissíveis. 
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Figura 7 – Perfil de mortalidade segundo os estratos etários em 1998. 

(Extraído de OPAS – OMS, 20058). São Paulo, 2008. 

 

O modelo de transição epidemiológica apresentado na maioria dos 

países no mundo e também em outros países da América Latina, como o 

Chile, por exemplo, não tem ocorrido de modo uniforme no Brasil. No Brasil, 

a transição epidemiológica tem sido “prolongada” e, em algumas condições, 

não tem havido transição, mas sim, superposição epidemiológica, quando as 

doenças transmissíveis se sobrepõem às doenças crônico – degenerativas. 

Além disso, algumas doenças transmissíveis foram re-introduzidas, como a 

dengue; outras foram recrudescidas, como a malária e, também outras 

persistem (hepatites) enquanto outras emergem (AIDS). No entanto, o mais 

importante no Brasil, são os diferenciais epidemiológicos regionais, que 

recebem grande influência do nível sócio – econômico da população 

estudada, fenômeno este chamado de “polarização epidemiológica” 14.  
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A estrutura de mortalidade da população brasileira vem sofrendo 

modificações, não só em relação às causas básicas, mas também 

apresentam diferenciais por gênero e faixa etária. Entre 1980 e 2000, a 

idade mediana de morte do homem brasileiro mudou de 47 anos para 60 

anos de idade, enquanto que nas mulheres essa idade mudou de 52 para 69 

anos, no mesmo período. Além disso, a proporção de óbitos entre os idosos 

em relação ao total de óbitos na população brasileira também aumentou. Em 

2003, 58% dos óbitos foram de indivíduos com idade ≥ 60 anos 14.  

Em relação à estrutura de mortalidade por causas entre os idosos, as 

doenças cardiovasculares (isquêmicas do coração e cerebrovasculares) 

representam a principal causa de morte entre esses indivíduos, seguida das 

doenças neoplásicas (mama e próstata, em mulheres e homens, 

respectivamente) e as doenças respiratórias, nesta ordem para ambos os 

gêneros. 14,16-20. 

Segundo Lima – Costa 17-19, os resultados dos estudos 

epidemiológicos populacionais brasileiros apontam para um perfil de 

mortalidade em idosos semelhante ao observado em países desenvolvidos, 

onde as doenças cardiovasculares se constituem não só na principal causa 

de óbito como também de incapacidade nesta população. Em seu estudo, 

Lima – Costa aponta as doenças cardiovasculares, neoplásicas e 

respiratórias como sendo as três principais causas de óbito entre os idosos, 

tanto em homens quanto em mulheres 17-19. 

Tão importante quanto os estudos de mortalidade, são os estudos de 

morbidade, que, em tese, são melhores para caracterizar o perfil de saúde e 
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doença da população, uma vez que refletem de modo mais acurado as 

condições de saúde destes indivíduos. Existem doenças que, antes de se 

constituírem como sendo uma ameaça à vida, constituem-se como uma 

ameaça à autonomia e independência do idoso, por sua associação com 

estados de incapacidade. 

Incapacidades entre os idosos têm sido relacionadas com maior 

ocorrência de condições adversas e pior prognóstico, incluindo uso “pesado” 

de serviços de saúde, institucionalização e morte 21.  

As doenças neuropsiquiátricas, por exemplo, como as demências e a 

depressão,estão relacionadas com estados importantes de incapacidade. As 

demências são doenças neuro-degenerativas, progressivamente limitantes e 

altamente incapacitantes, sendo associadas com alta morbidade e redução 

importante na qualidade de vida. 

A prevalência de demência aumenta com a idade 22 , variando muito 

nas diferentes regiões do mundo. Em estudo de revisão, Lopes e Bottino, 

indicam que a prevalência de demência nas diversas regiões do mundo 

variam de 1,1% (em um estudo africano) a 14,9% (em um estudo europeu) 

23. 

Scazufca aponta que as investigações epidemiológicas sobre 

demências no Brasil e em outros países em desenvolvimento são escassas, 

não havendo estimativas precisas de sua incidência e prevalência 24. 

No Brasil, mais especificamente na cidade de São Paulo, estima-se 

que a prevalência de demência seja de 7%, sendo a Doença de Alzheimer a 

mais prevalente (responsável por 60% dos casos) 25. Um outro estudo 
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epidemiológico, de base populacional, realizado em uma cidade do estado 

de São Paulo, por Herrera e colaboradores, em 2002, apontou que uma 

prevalência de demência de 7,1%, sendo esta prevalência maior entre as 

mulheres (10% entre as mulheres e 5% entre os homens) e maior com o 

avançar da idade; 39% no subgrupo de idosos mais idosos 26. O 

comprometimento cognitivo leve é uma condição que também tem recebido 

maior atenção ultimamente, na medida em que seus portadores apresentam 

um risco de conversão para demência 27, que varia de 1% a 25% ao ano 28. 

O declínio cognitivo é um dos maiores problemas de saúde porque 

ameaça a independência e autonomia dos idosos, além de ter demonstrado 

alta mortalidade nestes indivíduos 29. É crucial a diferenciação entre o 

envelhecimento cerebral normal e demência insipiente 30. 

Outras doenças como as artropatias, insuficiência cardíaca e alguns 

distúrbios respiratórios também comprometem enormemente a 

independência, a autonomia e a vida de relação de idosos por elas 

acometidos.  

Existem algumas condições que são comumente associadas ao 

envelhecimento e podem ser chamadas de Síndromes Geriátricas. Estas 

síndromes, freqüentes entre os idosos podem levar a estados de 

incapacidades variáveis em função de sua freqüência e interação mútua. 

O estado de saúde da população é uma função dos padrões anteriores 

de mortalidade. Por este motivo, a ocorrência de doenças relacionadas com 

alta morbidade e mortalidade e que são, em grande parte relacionadas ao 

estilo de vida prévio, é comum.  
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A pluripatologia é, também, uma condição bastante freqüente entre os 

idosos, caracterizada pela ocorrência de múltiplas doenças simultâneas em 

um mesmo indivíduo. A maior parte dos idosos residentes na cidade de São 

Paulo, apresenta hoje de 3 a 5 doenças simultâneas 31-33 , sendo que as 

mulheres apresentam mais patologias simultâneas do que os homens. 

Dentre as principais causas de morbidade, pressão alta, artrose e doenças 

cardíacas foram as mais freqüentemente reportadas por idosos, em um 

estudo populacional recente 32.  

A presença de incapacidades parece ser um fator determinante na 

auto – avaliação de saúde dos idosos. No estudo SABE, saúde e bem – 

estar no envelhecimento, ter pelo menos uma incapacidade reduz a 

disposição de considerar sua saúde como boa ou muito boa, à metade 32.  

Como já referido anteriormente, o envelhecimento está associado a 

muitas condições que causam incapacidades, no entanto, embora 

freqüentes, não representam o envelhecimento per se.  

Muitas são as teorias que tentam explicar o fenômeno do 

envelhecimento não só em relação ao seu início, mas também em relação 

ao processo propriamente dito. As teorias postuladas atualmente têm como 

base fenômenos biológicos, sociais e psicológicos, mas parece que 

nenhuma delas, isoladamente, seria suficiente para explicar o processo 

como um todo, em todas as suas nuances. O mais aceitável é que a 

interação entre as diversas teorias poderia explicar melhor os eventos 

envolvidos neste fenômeno complexo. O envelhecimento é multidimensional, 
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e por assim ser, uma única teoria não poderia ser suficiente para explicá-lo 

por completo. 

O grande desafio de controlar, rápida e efetivamente, muitas das 

condições causadoras de incapacidade faz com que os olhares sejam mais 

voltados para as condições relacionadas com a morbimortalidade, no 

entanto, para um perfeito entendimento destas condições é necessário que o 

fenômeno do envelhecimento, desprovido de doenças, seja primeiramente 

bem entendido. 

Mesmo assim, atualmente, a maior parte dos estudos relacionados ao 

envelhecimento buscam descrever as condições fisiopatológicas, sem terem 

antes tentado encontrar respostas para questões relacionadas com o 

processo natural, fisiológico, de envelhecimento. 

Portanto, por se tratar de um fenômeno complexo, muitos estudos 

ainda serão necessários para entender todas as questões envolvidas no 

processo de envelhecimento biológico humano.  

2.2 Envelhecimento biológico 

O envelhecimento pode ser definido como um processo progressivo 

que caracterizado por uma perda desfavorável de adaptação, que resultará 

em uma redução na expectativa de vida, com o passar dos anos 34. 

Até o presente momento, ainda não foi descoberto como o 

envelhecimento se desenvolve em todos os tecidos orgânicos, em todos os 

idosos, já que não é uniforme. Do mesmo modo, ainda não se sabe quais 

são os mecanismos que o desencadeiam ou que possam retardá-lo 35.  
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No entanto, pode-se afirmar que as alterações morfofuncionais, 

comuns a todos os idosos, não são decorrentes de doenças e acontecem 

simplesmente em conseqüência do passar dos anos 36.  

Apesar das dificuldades em entender o fenômeno do envelhecimento 

em todas as suas dimensões, existem alguns critérios que devem ser 

aplicados em todas as alterações anatômicas e funcionais para que sejam 

entendidas como decorrentes do envelhecimento 34: 

1. Devem ser universais, ou seja, presentes em todos os idosos; 

2. Devem ser intrínsecas; não sendo resultado de efeitos 

ambientais ou dietéticos; 

3. Devem ser progressivas, na medida em que o envelhecimento é 

um fenômeno progressivo. 

Às alterações decorrentes do envelhecimento dá-se o nome de 

senescência, ou seja, entende-se por senescência o envelhecimento 

fisiológico do organismo humano. As alterações decorrentes de processos 

patológicos dá-se o nome de senilidade 36.  

Em graus variáveis, de um indivíduo a outro e de um órgão a outro, as 

alterações morfofuncionais acometem todos os idosos, como reflexo da 

senescência. A melhor forma de expressar, didaticamente, as diferenças 

entre a senescência de um sistema orgânico a outro, é pela Classificação de 

Kenney 36.  

De acordo com esta classificação, as alterações da senescência são 

divididas em dois grupos de classificação; Primeira e Segunda Classificação 

de Kenney, conforme mostra o quadro abaixo: 
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Quadro 1 – Grupo de alterações funcionais no envelhecimento de acordo 

com a Classificação de Kenney. São Paulo, 2008. 

Primeira Classificação Segunda Classificação 

Funções que são totalmente perdidas 

Funções que se modificam em paralelo às 

alterações estruturais 

Funções cuja alteração se manifesta em 

condição basal ou de repouso 

Redução na eficiência de cada unidade 

funcional 

Alterações decorrentes da interrupção de um 

sistema de controle 

Aumento da função observado em 

determinadas circunstâncias 

Funções cuja alteração se manifesta quando 

o órgão é solicitado a aumentar a atividade 

 

Durante o envelhecimento, acontecem alterações anatômicas e 

funcionais em todos os sistemas orgânicos, já descritas por vários autores 

na literatura. Neste trabalho, dar-se-á ênfase à descrição das alterações 

relacionadas ao envelhecimento cerebral, por ser este o tema central do 

trabalho.  

 

2.2.1 Envelhecimento cerebral 

 Como já posto, a senescência acontece em todos os sistemas 

orgânicos; no entanto, o sistema nervoso central parece ser o sistema 

biológico mais comprometido, na medida em que é responsável pela vida de 

relação e pelas funções vegetativas 35.  

O fato de o sistema nervoso sofrer maior impacto das alterações 

decorrentes da senescência é mais preocupante, na medida em que as 

células nervosas não apresentam possibilidade reprodutora 35. Assim, danos 

nestas unidades morfofuncionais podem ser irreparáveis. 
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Durante a senescência, tanto os neurônios quanto as células da 

glia (astrócitos e olidendrócitos) estão sujeitos a danos no decorrer do 

processo de envelhecimento e estes danos, sofrem influencia de fatores 

instrínsecos (fatores genéticos, gênero, metabólicos e vasculares, 

radicais livres, etc) e de fatores extrínsecos (ambiente, estilo de vida, 

medicações, radiações, etc) 35. 

Os sinais de deficiências funcionais causados por estes danos 

aparecem ao longo do envelhecimento, no entanto, não são suficientes para 

comprometer, por si só, a vida de um idoso, em relação à sua interação com 

o ambiente, com as pessoas, com suas atividades. Deste modo, estas 

alterações são denominadas senescência 35.  

No entanto, a heterogeneidade característica do envelhecimento, 

quando associada a variáveis orgânicas e também ambientais, que 

conferem diferentes níveis de risco adicional, podem tornar os idosos 

mais susceptíveis a eventos adversos, que então, caracterizariam-se 

como senilidade. 

O envelhecimento comum, caracterizado por um estado de maior 

vulnerabilidade frente aos riscos de doenças e incapacidades, parece 

mais associado a um maior prejuízo no funcionamento do sistema 

nervoso central, na medida em que os danos decorrentes do processo 

de envelhecimento cerebral normal aconteceriam em uma intensidade 

muito maior.  

Atualmente, existe uma dificuldade muito grande em diferenciar a 

senescência da senilidade. A linha divisória entre estes dois conceitos é 
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tênue, e o conceito de senilidade usado por grande parte dos profissionais 

parece ser impreciso e, muitas vezes mistura-se ao conceito de 

senescência. Em se tratando de envelhecimento cerebral, os estereótipos 

associados ao envelhecimento tornam esta linha divisória ainda mais tênue, 

na medida em que, comumente sinais e sintomas decorrentes de processos 

patológicos, como o declínio cognitivo das síndromes demenciais, serão 

erroneamente interpretados como próprios do envelhecimento. 

Vícios de interpretação acontecem freqüentemente. Quando as 

alterações encontradas em um organismo idoso são erroneamente 

atribuídas a senescência ou à senilidade, os vieses de interpretação 

acontecem e duas situações imperam: na primeira, as alterações 

decorrentes da senescência são entendidas como patológicas e o idoso é, 

então, submetido a procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

desnecessários, o que caracteriza em muitos casos iatrogenia. Na segunda 

situação, as alterações decorrentes da senilidade são erroneamente 

atribuídas a senescência e assim, deixam de ser devidamente investigadas 

e tratadas, aumentando a morbidade dos indivíduos.  

Em relação ao envelhecimento do sistema nervoso central, é fato que 

muitas das alterações características da senescência ainda não são bem 

descritas, o que torna sua diferenciação com as alterações decorrentes da 

senilidade ainda mais difícil. 

Entender as diversas nuances entre um conceito e outro, no 

envelhecimento cerebral, parece ser de grande impacto para o 

estabelecimento de diagnóstico e terapêutica compatível, quando cabível. 
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Entender quais são as variáveis que impõem maior risco de intensificar as 

alterações da senescência convertendo-as em alterações decorrentes da 

senilidade, e tornando os idosos mais vulneráveis a doenças e 

incapacidades, pode direcionar a busca pela senecultura, já referida na 

literatura 37, considerando a saúde global, mental e cognitiva.   

 

Efeito secular 

 Algumas mudanças vêm acontecendo com a compleição corpórea 

dos indivíduos ao longo dos anos.  

Entende-se por “Efeito Secular” o aumento do tamanho do crânio e do 

encéfalo humano ao longo de um século 38.  

A altura média do homem tem aumentado no último século, 

aproximadamente 2,54 centímetros  a cada 25 anos, tendo sido então, 

observado um aumento de aproximadamente 10 centímetros na estatura 

humana. O peso corpóreo também aumentou no mesmo período. Assim, é 

natural que as estruturas orgânicas também tenham sofrido um 

remodelamento, acompanhando essas alterações 38. 

O crânio, mais especificamente, aumentou de tamanho e o mesmo 

aconteceu com o encéfalo, como demonstrado por Miller e Corsellis, em 

estudo retrospectivo de análise antropométrica cerebral. Os autores deste 

estudo analisaram 7397 prontuários de indivíduos que faleceram entre 1907 

a 1975, tendo nascido entre 1860 e 1940. Foi observado que o peso do 

encéfalo aumentou 0,66g por década, considerando a variação de peso 
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médio de 52g,  1372g a 1424g, para indivíduos que nasceram em 1860 e 

1940, respectivamente 38.  

Segundo Coffey 39, o volume encefálico também pode sofrer 

interferência da altura do indivíduo e do tamanho de sua caixa craniana.  

O entendimento do conceito de efeito secular é importante porque o 

tamanho do crânio de um indivíduo pode influenciar o tamanho do peso e do 

volume do encéfalo 40. Assim, para uma interpretação acurada das medidas 

de peso encefálico, é importante que os valores sejam correlacionados para 

o tamanho do crânio, de modo a não estimar erroneamente condições de 

atrofia cerebral. 

 

2.2.1.1 Alterações cranianas no envelhecimento 

Dentre as diversas divisões da Antropologia - a Antropotipologia, 

estuda os tipos constitucionais, consoante ao sexo, idade e raça dos 

indivíduos. Dentro da Antropotipologia, a Antropometria, é o método mais 

objetivo de estudo das medidas corpóreas, baseado na tomada de medidas, 

ângulos e projeções das diferentes partes do corpo 41.  

A Craneometria é o exame das medições antropométricas das 

diversas partes do crânio, sempre visando estabelecer identidade quanto à 

constituição, ao sexo, à raça e à idade do indivíduo 41.  

A antropometria é um método simples, universal, não invasivo e de 

baixo custo usado para a avaliação do tamanho, proporções e composição 

do corpo humano 42.  
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 Para as análises, a craniometria aponta pontos craniométricos que 

são pontos estratégicos utilizados como pontos de referência e medição 

para os cálculos. Os pontos craniométricos são classificados de acordo com 

sua posição anatômica, em pontos medianos e pontos laterias, sendo no 

total em número de 40; 16 medianos e 24 laterais (12 pares) 41.  

 Os principais pontos craniométricos são descritos na figura 8. Dentre 

eles, ressaltam-se os pontos medianos: glabela e opistocrânio. Estes pontos 

são especiais para este trabalho, especialmente na aferição de perímetro 

cefálico, como será visto adiante e, novamente na sessão de métodos. 

 

Figura 8 – Principais pontos cranianos. Adaptado de Vanrell e Campos 41. 

São Paulo, 2008.  

 

O ponto G (Glabela) é aquele localizado logo acima da sutura 

frontonasal, entre os arcos superciliares, sendo, comumente, o ponto mais 

saliente do osso frontal, no plano médio sagital. Pode formar uma depressão 

ou constituir, com os arcos superciliares, uma única elevação contínua.  O 
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ponto OP (Opistocrânio) é o ponto que mais se afasta da glabela, no plano 

sagital occipital, sendo a parte mais saliente da região posterior do crânio 

(protuberância occipital externa) 41,43.  

Algumas vezes o ponto OP é de difícil reconhecimento por não ser 

protuberante, podendo até ser confundido com o ponto íneo. Nestes casos, 

o ponto OP é encontrado no ponto médio entre os pontos L (Lambda) e 

I (Ínio). 

As figuras 9 e 10, mostram alguns diferenciais cranianos em relação 

ao gênero e à raça.  

 

Figura 9 – Principais características determinadas pelo dimorfismo sexual 

craniano. Adaptado de  Vanrell e Campos 41. São Paulo, 2008. 
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Figura 10 – Diferenças cranianas entre indivíduos de diferentes grupos 

étnicos. Adaptado de Vanrell e Campos 41.  São Paulo, 2008. 
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Os sinais de "envelhecimento" começam a aparecer nos ossos do 

crânio, logo após o término da soldadura das epífises às diáfises, em geral 

por volta dos 25 aos 28 anos. As principais alterações no envelhecimento do 

crânio estão nas suturas entre os ossos cranianos, e com o envelhecimento, 

tendem a desaparecer 41.  

 

Figura 11 - Idades da soldadura das suturas cranianas: à esquerda, face 

externa; à direita, face interna. Os números indicam a idade em anos em que 

se processa a sinostose. Adaptado de Vanrell e Campos 41. São Paulo, 

2008. 

 

Antes dos 30 anos de idade, todas as suturas estão presentes, não 

apagadas. Após os 80 anos, todas as suturas estão apagadas. O 

apagamento das suturas cranianas se faz, primeiramente, na superfície 

interna do crânio e depois na face externa 41.  

Não foram encontrados estudos que descrevam as alterações do 

crânio no envelhecimento, em relação aos diferenciais por gênero e raça.  
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2.2.1.2 Alterações de perímetro cefálico 

O perímetro cefálico é uma grandeza linear do crânio que 

compreende a medida do perímetro horizontal máximo, nos estudos 

craniométricos. É descrito como a circunferência fronto – occiptal, 

correspondendo ao perímetro cefálico máximo 42.  

Esta medida é realizada colocando-se uma fita métrica por cima dos 

arcos superciliares, passando pela implantação superior das orelhas e pela 

parte mais saliente da região posterior do crânio (protuberância occipital 

externa). Para esta medida, utiliza-se como referência os pontos G (Glabela) 

e ponto OP (Opistocrânio), conforme mostra a figura 12 43,44.  

 

Figura 12 – Representação esquemática do local de aferição do perímetro 

cefálico, em relação aos pontos craniométricos usados como referência para 

esta medida.  Adaptado de Pereira e Alvim 43. São Paulo, 2008. 
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Figura 13 – Representação do comprimento máximo do crânio (perímetro 

cefálico). Extraído de Pereira e Alvim 43. São Paulo, 2008.  

 

Até o presente momento, todos os estudos que descrevem variações 

no perímetro cefálico foram realizados com casuísticas de recém – nascidos 

e crianças, sendo um fator de acompanhamento do desenvolvimento da 

criança e avaliação nutricional, como parte da puericultura.  

Segundo Macchiaverni e Barros – Filho 42, o crescimento cerebral 

ocorre predominantemente nos 3 primeiros anos de vida, o que justifica a 

escassez de estudos de perímetro cefálico a partir desta idade, limitando as 

análises de perímetro para esta faixa etária.  

Alguns autores apontam que o perímetro cefálico seria a medida mais 

adequada para detectar precocemente a desnutrição nos primeiros anos de 

vida, mesmo quando comparada à aferição da estatura da criança 42, 45
. Além 

disso, a medida do perímetro cefálico, até os seis meses de idade, tem 
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relação direta com o tamanho do encéfalo e o seu aumento proporcional 

indica crescimento adequado e melhor prognóstico neurológico 42, 46. 

No Brasil, todas as curvas de crescimento, que contemplam as idades 

desde o nascimento até os 36 meses, por sexo, apontam que o perímetro 

cefálico do sexo masculino é maior do que o do feminino, do nascimento aos 

dezoito anos de idade. Assim como o tamanho corporal, o desenvolvimento 

muscular e esquelético e a distribuição de gordura, o perímetro cefálico é 

uma característica sexual secundária, fazendo parte do dimorfismo sexual, 

que tem como base os diferentes genótipos 42.  

Não foram encontrados estudos que descrevam ou correlacionem o 

perímetro cefálico durante o envelhecimento. No entanto, alguns estudos 

prospectivos descreveram correlações entre perímetro cefálico na infância e 

seu impacto na vida adulta e velhice. Graves e seus colaboradores 47, em 

1996, apresentam um estudo transversal em uma amostra de 1985 

indivíduos, no qual encontraram correlação estatisticamente positiva entre 

perímetro cefálico menor e gravidade da doença de Alzheimer.   

  

2.2.1.3 Alterações anatomopatológicas cerebrais no envelhecimento 

 As principais alterações anatômicas e neuropatológicas no 

envelhecimento cerebral têm sido descritas por meio de estudos de 

necrópsias e, mais recentemente, por meio de estudos de imagem. Em 

seguida, serão descritas alterações macroscópicas e microscópicas 

cerebrais, com ênfase para as alterações morfométricas: peso, volume e 

densidade encefálicos. 
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2.2.1.3.1 Alterações neuronais 

O sistema nervoso central é formado por 14 – 20 bilhões de neurônio, 

estima-se. (cansado). As células neuronais são células pós-mitóticas. Assim, 

com a perda neuronal ao longo da vida, não há reposição, o que torna 

inevitável que o número médio de neurônios diminua com o envelhecimento. 

A avaliação da perda neuronal associada ao envelhecimento é 

dificultosa devido a erros de amostragem e também em função da 

dificuldade de estimar as alterações corticais globais e regionais no volume 

encefálico. Outros fatores que contribuem para isso são as variações entre 

os indivíduos e artefatos relacionados com os métodos de fixação do tecido 

34.  

Os estudos de contagem de neurônios não são conclusivos, 

apresentando resultados que variam muito. Estima-se que a perda neuronal 

associada ao envelhecimento seja da ordem de 10 a 35%, podendo chegar 

a 50%. 34, 51, 52, 53 

Atualmente, muitas destas alterações podem ser atribuídas, em sua 

maioria, à redução do tamanho do neurônio, “encolhimento”, do que pela 

redução de neurônios, propriamente. 34, 48, 49 

Segundo Anderton 51, em certas regiões cerebrais existe perda 

neuronal, como hipocampo, no córtex e na amigdala. Nas demais áreas há 

encolhimento neuronal, com exceção do Núcleo Basal de Meynert, onde se 

pode observar perda e encolhimento neuronal simultâneamente. 

Como conseqüência da perda neuronal, há uma redução de peso 

encefálico, mesmo em indivíduos neurologicamente normais 50. 
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Outras alterações importantes são aquelas relacionadas com a árvore 

dendrítica, que também diminui no envelhecimento e o número de sinapses, 

também reduzidas, principalmente no córtex frontal. Ocorre a redução nas 

sinapses de até 20%, após os 60 anos 51, podendo chegar a 50% após os 

80 anos 52. Existem evidências de que a densidade sináptica no hipocampo 

não se altera no envelhecimento 51. 

Segundo Mrak 34, a plasticidade neuronal se mantém durante o 

envelhecimento e alterações dendríticas devem ser entendidas como 

patológicas.  

 

2.2.1.3.2 Alterações morfológicas encefálicas 

 Durante o envelhecimento ocorrem diversas alterações no encéfalo, 

que incluem o peso, volume e densidade deste órgão, bem como alterações 

no aspecto dos giros e sulcos, no volume dos ventrículos, dentre outras. 

 Essas alterações, embora presentes no envelhecimento, nem sempre 

acontecem do mesmo modo em todos os idosos. Segundo Pittela 52, mesmo 

nas idades mais avançadas, elas podem ser escassas.  

 

2.2.1.3.3 Atrofia cortical 

 O fator idade afeta expressiva e significantemente o padrão de atrofia 

cerebral 39, 35, 52. Em 1992, Coffey 39 realizou um estudo onde submeteu 76 

adultos saudáveis a exame de neuroimagem para investigar os efeitos da 

idade na atrofia cerebral, dentre outras análises. De acordo com os 

resultados deste estudo, observou-se que 50% dos indivíduos com idade 
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entre 60 e 91 apresentaram atrofia leve, enquanto que dentre os mais jovens 

(30 – 59 anos), 46,7% apresentavam um padrão de atrofia cortical discreta.  

A atrofia cerebral durante o envelhecimento acontece de modo global 

e regional. No entanto, não existe uniformidade no padrão de atrofia, sendo 

heterogênea de acordo com a área cerebral. 49. Parece que a atrofia cortical 

seja mais pronunciada nos lobos frontal e temporal e menos pronunciada no 

lobo occipital 52, 53.  

Carne e colaboradores também encontraram atrofia cerebral no 

envelhecimento, e quando estudadas os diferentes lobos cerebrais e a 

influência da idade em cada gênero, observou-se que os homens sofrem 

maior interferência da idade em relação às mulheres, e o padrão de atrofia é 

mais assimétrico nos homens do que nas mulheres, que tende a ser 

simétrico 54.  

 

2.2.1.3.4 Peso e volume encefálicos 

Ao nascer, o peso do encéfalo é de 360 a 380g aproximadamente, 

aumentando progressivamente e atingindo valores máximos na segunda 

metade da segunda década de vida 52.  

O peso médio do encéfalo de um adulto normal é de 1400g em 

homens, e 1250g em mulheres 34. No entanto, este dado não é conclusivo, 

na medida em que varia muito de estudo para estudo. Os resultados obtidos 

por Drayer 53, por exemplo, apontaram um peso médio de 1,320g para 

homens e 1,213g para mulheres. 
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Existe uma concordância, na literatura, de que o peso médio do 

encéfalo do homem seja maior do que o das mulheres 34, 51, 53, 54, 55.  

A redução do peso encefálico se inicia na vida adulta, por volta dos 30 

anos de idade 56, diminuindo gradualmente com a idade, sobretudo após os 

60 anos 39, 50, 51, 52,57. Esta perda costuma ser da ordem de 2 – 3g/ ano, 

sendo, mais pronunciada no lobo frontal e, em grande parte, justificada por 

alterações na substância branca. Esse declínio ponderal é lento, de até 

aproximadamente 1,7% por década, acentuando-se após os 60 anos. 

Modificações na anatomia cerebral são mais pronunciadas a partir da sétima 

década de vida 49.  

 Existe ainda controvérsia se a redução inicia-se mais precocemente 

na mulher ou no homem. Alguns estudos 39, 49, 54, 55, 56 apontam que a 

redução se inicia mais cedo entre os homens, enquanto Pittela afirma o 

contrário 52.  

A tabela abaixo mostra o comportamento do peso encefálico ao longo 

da vida. 

Tabela 1 – Evolução ponderal do peso do cérebro, em gramas, por sexo e 

grupo etário. Extraído de Cançado 35. São Paulo, 2006 
 Ao nascer Até 2 anos 20 – 29ª 60 – 69a 70 – 79ª 80a + 

Ambos os 

gêneros 
360 a 380 1040 a 1120     

       

Masculino   1389 1306 1265 1170 

       

Feminino   1242 1209 1150 1061 
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Um estudo realizado por Sanchez e Morales, em 1997 55, apontou 

que o peso do encéfalo do venezuelano é menor: 1215g em homens e 

1122g em mulheres, no entanto este estudo não fez correção desses valores 

para o perímetro cefálico ou estatura, o que torna esse dado menos valioso. 

 Neste mesmo estudo, independente da correção, os valores brutos de 

peso encefálico diminuem com a idade, em ambos os gêneros.  

500
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1500

20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Mulheres

Figura 14 – Peso encefálico (médio) em função da idade de indivíduos 

venezuelanos. Adaptado de Sanches, 1997.  

 

O conceito de efeito secular é importante para a interpretação do peso 

encefálico de idosos. Certamente que idosos jovens tendem a ter um peso 

encefálico maior do que os mais idosos, por conta do efeito secular, e por 

esse motivo, deve ser lembrado que o menor peso encefálico após os 80 

anos de idade, pode ser apenas o reflexo de um encéfalo pequeno. Assim, 

reduções do peso encefálico devem ser analisadas com atenção antes de 

determinar atrofia cerebral. 
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 É importante acrescentar que a altura pode ser utilizada para a 

correção do peso encefálico, ao invés do perímetro cefálico, na medida em 

que é responsável por uma variância de 1 a 4% no peso 56.  

O mesmo comportamento do peso no envelhecimento pode ser 

observado em relação ao volume, que também declina no envelhecimento 34, 50, 

51, 54, 56, 57. Do mesmo modo, o volume médio do encéfalo do homem é maior do 

que o das mulheres, como demonstrado por alguns estudos 34, 50, 51, 54, 56. 

Courchesne 58 e seus colaboradores, em 2000, publicaram um 

estudo de neuroimagem que analisou o comportamento do volume 

encefálico e espaço intracraniano, dentre outras análises, ao longo da vida. 

Os resultados apontaram que o volume encefálico e o espaço intracraniano 

aumenta em 25 – 27% do nascimento à adolescência (até os 15 anos); 

iniciando-se a partir daí a redução progressiva. Na sétima década de vida, 

a redução foi tão pronunciada que se equiparou ao valores apresentados 

na infância.  

A relação volume encefálico:caixa craniana se mantém constante até 

os 60 anos. Esta relação se reduz em nonagenários, possivelmente 

justificada por fatores genéticos e ambientais, de modo que as alterações de 

volume não acompanham as alterações do crânio 34.  

O volume encefálico se reduz progressivamente após os 20 anos de 

idade, sendo esta redução mais pronunciada em homens (3,5% por década) 

do que em mulheres (2% por década) 34,39. Existem relatos de que essa 

redução se inicia já no final da primeira década 49.  
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Inicialmente, a redução do volume encefálico é global, progressivamente 

acometendo a substância branca de áreas subcorticais 34,39.  

Os estudos mais utilizados atualmente, para a análise do volume 

encefálico, global e regional, são os estudos de imagem, que têm revelado 

modificações volumétricas das estruturas cerebrais no envelhecimento.  

A redução volumétrica também não é uniforme, sendo diferente de 

acordo com a região cerebral, mais pronunciada nos lobos frontal e 

temporal 49, 51, 52. No hipocampo, a redução volumétrica é da ordem de 35%, 

mais pronunciada após os 50 anos 50,51.  

No estudo de Coffey 39, observou-se que o aumento da idade esteve 

associado à redução, estatisticamente significante, do volume encefálico 

global e regional, principalmente nos lobos frontal, temporal e nas 

amígdalas. Foi possível identificar ainda que a redução do volume no lobo 

frontal foi da ordem de 0,55% ao ano, sendo essa redução mais 

pronunciada em relação ao lobo temporal (0,28% ao ano) e em relação as 

amígdalas (0,30%). 

 

2.2.1.3.5 Alterações nos giros, sulcos, ventrículos e líquido céfalo 

raquidiano 

A redução de volume é acompanhada por alterações nos sulcos e 

giros corticais, como também nos ventrículos e líquido céfalo – raquidiano 39, 

50, 51, 53. No envelhecimento, os sulcos corticais se tornam mais 

pronunciados, os giros reduzem de largura e os ventrículos cerebrais 

tornam-se mais largos, com aumento do líquido céfalo – raquidiano 39, 48 .  
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Segundo Coffey 39, o alargamento dos ventrículos no envelhecimento 

é causado pela expansão decorrente do vácuo produzido pela atrofia 

cortical, caracterizada pelo encolhimento neuronal, sobretudo nas áreas peri- 

ventriculares.  

Estima-se que o volume liquórico total, que preenche todo o sistema 

nervoso central, seja da ordem de 85 cm3 em homens e 90 cm3 entre as 

mulheres, dos 16 aos 25 anos 40.  O volume médio dos ventrículos laterais e 

terceiro ventrículo, em jovens é de 15mL, e em idosos passa a ser de 55mL 

34, 52 . Especificamente, o volume dos ventrículos laterais aumenta em até 

44,5% em idosos 52.  

De acordo com o estudo realizado por Wanifuchi, em 2002 59, o 

volume liquórico aumenta progressivamente com a idade. Da primeira a 

nona década de vida, o volume liquórico aumenta em 2 vezes. Esse 

comportamento pode ser observado na figura abaixo: 

7,3 6 6,1 6,3 7,4 8,9 9
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14,2
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Figura 15 – Porcentagem de líquido céfalo – raquidiano, por década. Fonte: 

Adaptado de Wanifuchi 59. São Paulo, 2008. 
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2.2.1.3.6 Alterações de densidade de substância branca e cinzenta 

No envelhecimento destacam-se ainda as alterações de substância 

cinzenta e branca, que não se alteram de modo uniforme, em relação à 

idade de início da redução e também dos locais onde essa redução é mais 

pronunciada ou preservada 48, 49, 60, 61, 62. O volume de substância cinzenta 

reduz de modo pronunciado já a partir da vida adulta, enquanto que o 

volume de substância branca, que aumenta entre os 19 e 40 anos, reduz-se 

apenas após esse período 60.  

De acordo com Good 48 e seus colaboradores, o volume da 

substância cinzenta diminui linearmente com a idade, sendo a redução 

mais pronunciada em homens. Algumas áreas também apresentam uma 

maior perda de densidade, bilateralmente, como a insula, giro parietal 

superior, giro pré e pós- central e cíngulo. Amígdalas, hipocampo, tálamo e 

córtex entorrinal não sofreram alterações de densidade, de acordo com 

este estudo. 

No mesmo estudo de Good 48, não foram observadas alterações 

globais de substância branca com o envelhecimento, mas locais. Foi 

observada redução no lobo frontal e na parte posterior da cápsula interna, 

próximo à região ventrolateral do tálamo. Observou-se também a 

preservação de substância branca na face posterior do lobo frontal, no lobo 

temporal direito e no cerebelo.  

Soweel 60 e colaboradores apontam que a redução de densidade de 

substância cinzenta inicia-se aos 30 anos, aproximadamente. 
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Em estudo de neuroimagem realizado por Jernigan 50 e 

colaboradores, em 2001, notou-se que a perda de substância cinzenta é 

mais pronunciada no hipocampo, em comparação a qualquer outra região e 

que, de todos os lobos, o frontal é o mais acometido pela redução de 

substância branca. Concluiu-se ainda que a redução de substância cinzenta 

precede a redução de substância branca, que se inicia mais tardiamente 50, 

58, sendo essa perda maior em relação à outra (26% de redução) 50. No 

estudo de Raz, foi concluído que a redução da substância cinzenta é maior 

que a redução da substância branca 63.  

Não foram encontrados na literatura estudos que falem da redução 

global de densidade encefálica.  

O quadro que segue aponta as principais alterações anatômicas 

cerebrais durante o envelhecimento normal, descritas pelos estudos 

incluídos nesta revisão.  

 

Quadro 2 – Principais alterações anatômicas no envelhecimento cerebral. 

Elaborado pelo autor. São Paulo, 2008 
Principais alterações anatômicas do sistema nervoso com o envelhecimento 

Atrofia Atrofia cerebral, caracterizada pela redução de peso e volume 

encefálicos. 

Neurônios Rarefação e encolhimento neuronal 

Peso Diminuição do peso encefálico desde os 30 anos, mais pronunciado 

após os 60, em ambos os gêneros 

Volume Redução do volume global em até 200cm3 

Redução mais pronunciada em algumas regiões cerebrais 

Continua 
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Conclusão quadro 2 

Densidade Leucoaraiose (áreas de densidade diminuída na substância branca) 

Alterações de substância cinzenta e branca, sendo a branca mais 

pronunciada 

Giros e sulcos Alargamento e aprofundamento dos sulcos corticais, com hipotrofia 

mais acentuada nos lobos frontal e temporal e menos intensa no 

lobo occipital 

Redução da largura dos giros 

Ventrículos Alargamento e aumento do volume médio dos ventrículos 

Líquor Aumento 

Meninges  Espessamento 

Vasos cerebrais Ateromatose 

 

 

2.2.1.4 Outras alterações cerebrais 

 

2.2.1.4.1 Acúmulo de pigmentos  

A lipofuscina é considerada um marcador biológico do 

envelhecimento, segundo Pittela 52. Trata-se de um pigmento intracelular 

pouco solúvel, que se acumula progressivamente em lisossomos de 

neurônios e de outras células pós – mitóticas. Até o presente momento, a 

lipofucina não tem função conhecida, sendo entendida como um sub-produto 

do metabolismo celular no envelhecimento. Sabe-se também que o acúmulo 

de lipofuscina nos neurônios, nas células gliais e no endotélio capilar não se 

processa em todas as regiões na mesma época e com a mesma intensidade 52. 

Comumente acumula-se nas células de todo o sistema nervoso central 
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durante o envelhecimento, sendo sua deposição no córtex maior nas células 

do giro pré – central 34, 51, 52 . 

Além da lipofuscina, um outro pigmento pode também ser encontrado 

durante o envelhecimento – a neuromelanina. A neuromelanina é um sub – 

produto da sítense de catecolaminas, que se acumula mais freqüentemente 

na substância negra, no lócus cerúleos e no núcleo motor dorsal do nervo 

vago. A neuromelanina começa a se depositar nos neurônios a partir dos 3 

anos de idade, progressivamente até os 60 anos, linearmente. Após essa 

idade, tende a declinar 34, 64. A presença de altos níveis de neuromelanina no 

tecido contribui enormemente para a disfunção da neuronal; no entanto, o 

mecanismo exato pelo qual isso acontece e o resultado final dessa 

deposição na célula ainda foi elucidado 64. 

 

2.2.1.4.2 Grãos Argirofílicos  

 São agregados protéicos intracelular, de formato oval, ou em formato 

de vírgula que se depositam tanto nos neurônios, quanto nas células da glia. 

Sua prevalência em idosos varia, podendo chegar a 31% em indivíduos 

cognitivamente normais e a 40% naqueles com demência 64. 

 Um estudo realizado por Knopman e seus colaboradores, em 2003, 

buscou identificar quais os limites entre o envelhecimento cerebral normal e 

a Doença de Alzheimer, em relação à presença de lesões tipo – Alzheimer. 

Os resultados mostraram que 31% dos idosos cognitivamente normais 

apresentavam grãos argirofílicos depositados no tecido cerebral 65.   
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 Pouco se sabe sobre qual o papel que esses grãos desempenham no 

tecido cerebral. Em estudos futuros, deve-se buscar identificar qual o 

mecanismo pelo qual os grãos argirofílicos causam disfunção neuronal 64,65.  

 

2.2.1.4.3 Alterações tipo – Alzheimer  

A doença de Alzheimer é neuropatologicamente caracterizada pela 

presença de depósito amilóide extracelular (angiopatia amilóide) e por 

alterações neuronais, que incluem os emaranhados neurofibrilares, 

degeneração granulovacuolar e corpos de Hirano. Todas estas alterações 

estão presentes no envelhecimento, em cérebros de indivíduos 

cognitivamente normais, porém em menor grau 34, 51, 52, 65.  

Na medida em que as alterações neuropatológicas características da 

Doença de Alzheimer podem ser encontradas em cérebros de indivíduos 

idosos, cognitivamente normais, mas em menor quantidade, pode-se pensar 

que a Doença de Alzheimer nada mais é do que uma conseqüência natural 

do envelhecimento 51. No entanto, segundo o estudo de Ohnishi, as 

alterações morfológicas encontradas no cérebro de indivíduos com Doença 

de Alzheimer, claramente se diferenciam daquelas encontradas em 

indivíduos normais, não só por sua quantidade, mas também por sua 

localização 66. Além disso, as alterações encontradas no cérebro de 

pacientes idosos, nem sempre serão responsáveis por impacto no 

funcionamento cerebral. 

Em idosos sem demência, as placas senis e os emaranhados 

neurofibrlilares podem ser encontrados com freqüência. As placas senis 
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podem ser visualizadas precocemente na porção antero medial do lobo 

temporal (hipocampo, subiculum, córtex para-hipocampal e amigdala), sendo 

identificada em 15% dos indivíduos com idade entre 30 e 40 anos, e 80% de 

indivíduos  acima de 70 anos. De modo semelhante às placas senis, pode-

se observar emaranhados neurofibrilares, no mesmo local das placas senis, 

já a partir dos 40 anos de idade. Quanto maior a idade, maior a intensidade 

e a freqüência da degeneração neurofibrilar 52.  

Em um estudo realizado em Belo Horizonte, foram avaliados 308 

indivíduos de meia idade e idosos, sem demência 52. Foi observado que 

35,4% deles apresentavam lesões tipo Azheimer e que a freqüência dessas 

lesões aumentava com a idade, conforme mostra a tabela 2: 

 

Tabela 2 – Freqüência das alterações neuropatológicas Tipo – Alzheimer em 

indivíduos sem demência, após os 40 anos de idade, na cidade de Belo 

Horizonte. Extraído de Pittela, 2005 52. São Paulo, 2008 
  Alterações tipo Alzheimer* 

Idade Numero de casos Número de casos % 

40 – 49 32 0 0 

50 – 59 128 19 15 

60 – 69 81 37 46 

70 – 79  50 37 74 

80 – 89 17 16 94 

Total 308 109 35,4 

* Placas senis e emaranhados neurofibrilares 
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A angiopatia amilóide representa a deposição extracelular de peptídeo 

amilóide, na parede de pequenas artérias, arteríolas e capilares, 

especialmente nos lobos parietal e occiptal. É encontrada mais comumente 

após os 60 anos, sendo rara antes desta idade. Em idosos normais, pode 

estar presente em até 40% dos casos, com a possibilidade que essa 

freqüência dobre (80 – 90%) em idosos com demência 52. 

A degeneração granulovacuolar é caracterizada pela presença de 

vacúolos isolados ou múltiplos, de 3 a 5 μm de diâmetro, localizados nas 

células piramidais do hipocampo. Raramente é encontrada antes dos 65 

anos, sendo extremamente freqüente após os 80 anos de idade. Já os 

Corpos de Hirano, são estruturas ovóides ou em forma de bastonetes, 

frequentemente encontrados nas células piramidais do hipocampo de 

indivíduos a partir da meia – idade, tornando-se mais evidentes entre 50 – 

70 anos.  Embora possam estar presentes no cérebro de indivíduos normais, 

são mais comumente encontrados em cérebros de idosos com demência 52.  

 

2.2.1.4.4 Alterações de neurotransmissores  

Os níveis de acetiltransferase e receptores muscarínicos diminuem no 

envelhecimento, assim como o número de inervações colinérgicas no núcleo 

caudado. Também são observadas alterações nos sistemas dopaminérgico, 

serotoninérgico, adrenérgico e gabaérgicos. Os níveis de glutamato e 

aspartato têm sua distribuição regional no córtex pouco uniforme 34, 35, 49. 
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2.2.1.4.5 Alterações vasculares  

Alterações vasculares, arterioescleróticas e ateroescleróticas, tornam-

se muito prevalentes com o avançar da idade, não só no cérebro, mas em 

todo o organismo. 

Pequenas placas de ateroma, sem comprometimento do lúmen do 

vaso, são encontradas no interior de grandes vasos na base do cérebro, no 

envelhecimento. No entanto, estas alterações raramente comprometem 

vasos menores que 2mm de diâmetro em indivíduos normotensos. Por outro 

lado, aterosclerose hialina acomete pequenos vasos cerebrais (< 1mm de 

diâmetro) em idosos normais 34.  

Há um espessamento da túnica íntima devido a um aumento 

concêntrico de tecido conectivo com substituição da células da musculatura 

lisa da parede do vaso por tecido fibroso. Os vasos se tornam mais 

espessos e enrijecidos, assim como mais alongados e tortuosos 34.  

Estas alterações estão presentes no envelhecimento e não estão 

relacionadas com a hipertensão arterial sistêmica 34.  

Uma outra lesão vascular característica no envelhecimento é a 

expansão dos espaços perivasculares, com formação de lacunas. Estas 

lesões são comuns e mais pronunciadas em indivíduos hipertensos, mas 

também podem estar presentes em indivíduos normotensos 34.  

Pequenos infartos cerebrais, em pequeno número também são 

encontrados em cérebros de indivíduos normais 51.  

A leucoaraiose é o termo usado para descrever uma rarefação na 

substância branca, geralmente periventricular 51, de caráter difuso. A causa 
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exata ainda é desconhecida, mas sabe-se que resulta da isquemia causada 

pela redução da perfusão sanguínea da substância branca 52. Está presente 

em cérebros de indivíduos cognitivamente normais e, também, em cérebros 

de idosos com demência. Pode ser considerada como indicador de lesão 

encefálica isquêmica prévia ou marcador de lesão isquêmica futura, o que 

sugere forte associação com doença vascular. Torna-se mais proeminente 

com o avançar da idade 34,51.  

 

2.2.1.4.6 Alterações da glia  

Tanto os astrócitos como a micróglia tornam-se mais proeminentes 

com o envelhecimento humano 34,35. No envelhecimento há hiperplasia e 

atrofia dos astrócitos e uma maior população de astrócitos nas áreas de 

atrofia dos giros 35. 

 

2.2.1.4.7 Alterações moleculares  

Dano oxidativo, influenciado por radicais livres, foi, durante muito 

tempo, entendido como um componente importante do envelhecimento 

cerebral. Os níveis de proteína oxidada aumentam exponencialmente 

durante o envelhecimento e a lipofuscina é entendida como sendo o produto 

do dano oxidativo 34.  

O acúmulo de danos ao DNA é outro mecanismo considerado 

fundamental no processo de envelhecimento cerebral. No cérebro humano 

ocorre um aumento do dano oxidativo no DNA, mais pronunciado na 

mitocôndria do que no núcleo do DNA 34.  
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2.2.1.5 Influência do gênero e raça no envelhecimento cerebral 

O efeito do gênero e da raça nas alterações cerebrais associadas ao 

envelhecimento têm recebido mais destaque, recentemente. 

Foram reportadas diferenças no cérebro de idosos homens e de 

mulheres. Os estudos de necrópsia encontraram maior atrofia em cérebros 

de idosos do gênero masculino do que nos idosos do gênero feminino 34 . Os 

estudos de neuroimagem também sugerem que o cérebro de homens idosos 

têm um enlargamento ventricular e de sulcos corticais mais pronunciados em 

do que em mulheres, embora estas diferenças tendam a desaparecer 

quando corrigidas para o volume intracraniano total 34.  

A atrofia hipocampal, observada em estudos radiológicos, também é 

mais pronunciada em homens idosos, mas, segundo Mrak 34, estão 

associadas a distúrbios patológicos, na medida em que são responsáveis 

por comprometimento funcional. 

Peso e volume encefálico, índices de substância branca e cinzenta 

são maiores em homens do que em mulheres 39, 48, 54, 63. Do mesmo 

modo, o declínio de peso, volume e substâncias branca e cinzenta é 

maior entre os homens 48, 54. As alterações no volume encefálico entre os 

gêneros são marcadas desde o nascimento e tendem a diminuir com o 

aumento da idade 54. 

As mulheres apresentam redução de volume no lobo temporal maior 

do que a observada entre os homens, onde a redução é mais pronunciada 

no lobo frontal e parieto - occiptal 39, 54. Há uma maior preservação do lobo 

parietal entre as mulheres 54.  
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A redução de substância cinzenta é mais pronunciada nos homens do 

que nas mulheres, mas os índices de substância branca são maiores no 

gênero masculino 48.  

O volume liquórico, no estudo de neuroimagem realizado por Good 48, 

não difere entre homens e mulheres.  

A aterosclerose intracraniana é mais pronunciada em homens jovens, 

mas em mulheres após os 60 anos aumenta de freqüência rapidamente, 

sendo mais impactantes após os 90 anos. A leucoaraiose é mais 

pronunciada em mulheres idosas.  Os gêneros não têm associação com a 

presença de tortuosidade arterial 34.  

As lesões neuropatológicas características de doença de Alzheimer 

de americanos caucasianos são similares a de negros africanos, mas menos 

freqüentes em orientais 34.  

Tortuosidades arteriais encefálicas não estão associadas a 

diferencias por raça em americanos. Estudos de neuroimagem apontam 

semelhanças no enlargamento ventricular e maior pronunciamento dos 

sulcos corticais de idosos americanos saudáveis, negros e caucasianos. Por 

outro lado, a leucoaraiose é mais pronunciada em idosos negros 34.  

Aterosclerose intracraniana ou arterioesclerose intraparenquimatosa 

são mais comuns e agressivas em idosos orientais e em negros e a 

aterosclerose carotídea é mais comum e agressiva em brancos 34.  
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2.2.2 Cognição e reserva cognitiva no envelhecimento 

A função cognitiva é atualmente um fator determinante para a 

qualidade de vida em idosos. No entanto, o envelhecimento está 

freqüentemente associado à redução da função cognitiva, em alguns 

domínios que podem ou não ter impacto funcional 67.   

Sabe-se que a função cognitiva declina com o aumento da idade e 

assim, o que muitos pesquisadores têm tentado entender é em que extensão 

esse declínio é conseqüência do envelhecimento normal ou é patológico 51.  

De acordo com Driscoll 67, as funções de linguagem, memória 

implícita, aprendizado e memória semântica não se alteram com o 

envelhecimento. No entanto, pode-se observar déficits na memória 

episódica, na atenção, na memória de trabalho e na função espacial 67. 

Observou-se que a memória declina com a idade, mesmo em indivíduos 

cognitivamente saudáveis, mas que essa redução não é suficiente para 

causar prejuízo cognitivo e funcional.  

Os fatores extrínsecos; ambientais e, sobretudo, a baixa escolaridade, 

parecem desempenhar um papel importante na aceleração da perda de 

memória e na demência 51.  

Existe uma relação significante entre o comprometimento cognitivo e 

a atrofia cerebral. Mais especificamente, a redução do volume do hipocampo 

está correlacionada com menor desempenho cognitivo, sobretudo na 

realização de tarefas que dependem do hipocampo 67.  

Outra alteração associada a menor desempenho cognitivo é o 

enlargamento ventricular. Em indivíduos cognitivamente normais, o maior 
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enlargamento ventricular foi associado a maiores taxas de conversão para 

comprometimento cognitivo leve e demência, conforme apontado pelo 

estudo de Jack – Junior 69.  

Entende-se por reserva cognitiva a capacidade do cérebro em 

resistir a expressão de sintomas na presença de alterações 

neuropatológicas. Já foi muito bem documentado que o cérebro durante o 

envelhecimento normal apresenta diversos tipos de alterações, macro e 

microscópicas, que podem ou não causar comprometimento funcional, 

convertendo-se para senilidade 70. 

As questões são; por que alguns indivíduos apresentam impacto 

funcional frente a estas alterações e ainda, quais são os fatores associados 

a esse gatilho? O conceito de reserva cognitiva pode auxiliar no 

entendimento deste processo, mas não o explica totalmente. 

Stern 71 apresentou um modelo teórico que tenta explicar como a 

reserva cognitiva pode proteger o cérebro da manifestação clássica de 

doença, frente às alterações cerebrais presentes. De acordo com Stern, a 

reserva cognitiva teria dois componentes: um passivo e outro ativo.  

O componente passivo de reserva cognitiva incorpora processos 

orgânicos e características biológicas, trazidas da vida adulta para o 

envelhecimento, como por exemplo, o tamanho do cérebro, a capacidade 

sináptica, e que são capazes de conferir algum grau de proteção contra a 

expressão clínica da doença. Assim, esse componente é determinado pelo 

desenvolvimento e maturação cerebral, durante a vida intra - uterina, 

infância e adolescência e sua manutenção ao longo da vida. Fatores 
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genéticos, nutricionais, sócio – econômicos, educacionais e a estimulação 

intelectual estão envolvidos no processo de maturação e manutenção da 

reserva cognitiva 70. 

Ainda, com relação ao componente passivo, acredita-se que sua 

manutenção é garantida por meio de um estilo de vida saudável (dieta 

adequada, atividade física, dentre outros), acesso à medicina preventiva, 

prevenção de traumatismos cranianos e tratamento de doenças como a 

hipertensão arterial e o diabetes mellitus 70.  

O componente ativo da reserva cognitiva proposto por Stern 71 diz 

respeito à capacidade do cérebro de se adaptar, moldar, frente às alterações 

sofridas ao longo dos anos, ou seja, sua capacidade de plasticidade 70, 71 

Como já dito anteriormente, a plasticidade neuronal se mantém no 

envelhecimento 34 , no entanto, essas respostas compensatórias variam 

muito entre as diversas áreas cerebrais e de indivíduos para indivíduo 71. 

A maior escolaridade parece ser um fator determinante de maior 

reserva cognitiva 71. Não existe concordância se o tamanho do cérebro 

interfere na reserva cognitiva. Stern 71 , em estudo de revisão, descreve que 

cérebros maiores possuem maior reserva, no entanto, segundo Carne 54, a 

atividade cerebral está relacionada a maior reserva cognitiva e não ao 

tamanho encefálico.  

Adicionalmente, idosos cognitivamente normais, com lesões tipo 

Alzheimer, mas sem demência, apresentam reserva cognitiva maior 64. 

Richards e Deary 72 propuseram um modelo que tenta explicar como 

os fatores interagem para aumentar ou diminuir a reserva cognitiva e a 
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conseqüente expressão clínica de doença. Trata-se de um modelo de curso 

de vida para reserva cognitiva, onde em seu centro se encontra o estado 

pré- mórbido, determinado por fatores prévios, por lesões cerebrais e 

funcionamento cerebral. Estes autores acreditam que a interação entre o 

estado pré – mórbido com as alterações cerebrais irão determinar a 

expressão clínica de doença e disfunção cognitiva, podendo receber 

interferência de outros fatores, sobretudo quando esse modelo é aplicado 

nas demências. 72 

A conclusão é de que, quanto maior a reserva cognitiva, maior será a 

capacidade do cérebro de resistir a danos patológicos, sendo necessário 

assim, que a doença seja extremamente agressiva para que se manifeste o 

impacto funcional sobre a cognição e a expressão clínica de doença 72.  

  

2.2.3 Fatores associados às alterações cerebrais já descritos na literatura 

 Causas que justifiquem as alterações cerebrais descritas ainda são 

desconhecidas, em sua maioria, ou pouco conclusivas, mas possivelmente 

envolvem fatores ambientais, psicológicos, sócio- econômicos, genéticos e 

hormonais 53 - 55. 

Alguns estudos buscaram identificar quais são os fatores associados 

às alterações cerebrais no envelhecimento. No entanto, a maioria deles 

descreve a associação de determinados fatores com o comprometimento 

cognitivo, e não com as alterações cerebrais propriamente ditas.  

Dos fatores descritos como responsáveis por comprometimento 

cognitivo entre os idosos, os fatores de risco cardiovascular são os 
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mais reportados pelos estudos. A hipertensão arterial, por exemplo, é 

um dos fatores mais associados ao comprometimento cognitivo entre 

dos idosos 73-76.  

Um estudo de revisão realizado por Alves 73 e seus colaboradores, 

em 2005, apontou que o risco cardiovascular está associado a um maior 

risco de comprometimento cognitivo, sendo os portadores de doença 

cardiovascular, indivíduos com 25% mais de chance de desenvolver 

comprometimento cognitivo em relação àqueles sem doença cardiovascular. 

Dentre as doenças mais reportadas nesta revisão estão a hipertensão 

arterial, a fibrilação atrial e a insuficiência cardíaca. 

Um outro estudo 77, publicado em 2006, também relacionou a 

insuficiência cardíaca com um risco maior de demência (Odds Ratio de 

1,84). De acordo com os resultados, a insuficiência cardíaca e a redução da 

pressão arterial diastólica (em níveis menores que 70 mmHg) estiveram 

associadas com maior risco de demência. Ainda neste estudo foi observado 

que o uso de anti-hipertensivos reduzia o risco de declínio cognitivo em 

pacientes portadores de insuficiência cardíaca 77.  

A obesidade também foi associada com maior risco de demência. 

Em 2005, Jagust e colaboradores apontam, como resultado do estudo, 

que a razão cintura:quadril (RCQ) está associada com maior risco de 

declínio cognitivo e demência, além de doença cardiovascular 78. No 

entanto, sabe-se que no Brasil, evita-se o uso da RCQ como indicador de 

risco cardiovascular devido à compleição física da mulher brasileira que, 

por apresentar um quadril mais largo, habitualmente, pode interferir na 
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medida de risco. Assim, estudos que utilizam a circunferência abdominal 

são mais fidedignos.   

Valores altos de Índice de Massa Corpórea (IMC) estão associados 

com maior comprometimento cognitivo e obesidade 75-76. 

O diabetes mellitus também foi associado ao maior risco de declínio 

cognitivo por alguns estudos 75, 79.  No estudo de Luchsinger, foi observada 

uma associação modesta entre o comprometimento cognitivo e os estados 

de hipoglicemia e o uso de insulina 79.  

Em relação às medicações, algumas delas podem estar relacionadas 

com a aceleração do envelhecimento cerebral 74, como o ácido acetil 

salicílico, por exemplo, que esteve relacionado com maior atrofia temporal e 

occipital, como demonstrado por Lemáitre e colaboradores 49.  

O estrógeno tem sido descrito como fator protetor contra as 

alterações cerebrais e declínio cognitivo, no entanto, os resultados dos 

estudos são contraditórios 74,80.  

Dietas adequadas, ricas em frutas, vegetais, leguminosas, peixe e 

cereais estão relacionadas com menor risco de Doença de Alzheimer 81, 

assim como a prática regular de atividade física 82-84 e o consumo 

moderado álcool 85.  

Nível sócio– econômico baixo, condições de vida precárias e baixa 

escolaridade também estão associados com maior risco de declínio 

cognitivo 49, 51, 53 - 56. A alta escolaridade retarda o envelhecimento cerebral 63.  

Os estudos que associam os fatores extrínsecos e intrínsecos extra-

cerebrais com as alterações cerebrais no envelhecimento relacionam as 
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doenças cardiovasculares, o diabetes, a dislipidemia, o consumo alcoólico, o 

tabagismo, a obesidade, e o sedentarismo com maiores taxas de atrofia 

cerebral, alterações de peso e volume encefálicos e alterações de 

substância branca e cinzenta 51, 63, 74, 55, 73, 75, 76, 83,84, 86, 87.  

DeCarli, em 2005 74, analisou por meio de métodos de neuroimagem, 

cérebros de indivíduos provenientes da amostra do Estudo Framingham. Foi 

observado que alguns fatores estão associados com a aceleração do 

envelhecimento cerebral e com a cognição; como o gênero, a idade, o risco 

cardiovascular e doenças cardio e cerebrovasculares. Segundo o autor, os 

fatores de risco cardiovascular estão associados com as alterações 

cerebrais, mesmo na ausência de acidente vascular encefálico; mas na sua 

presença, as alterações são mais pronunciadas e o encolhimento neuronal é 

mais acelerado, o que se traduz em maior risco de comprometimento 

cognitivo leve e demência. 

Os resultados de um estudo de imagem, realizado por Raz e seus 

colaboradores 63, em 2005, apontaram que a hipertensão arterial, mesmo 

leve, exacerba o encolhimento neuronal nas regiões pré – frontais e que os 

fatores de risco cardiovascular aumentam o ritmo e a velocidade de 

progressão desse encolhimento. A hipertensão arterial também está 

associada com menor volume de hipocampo 73.  

A obesidade está relacionada não só com maior risco de 

comprometimento cognitivo, mas também com a atrofia de lobo temporal, 

segundo o estudo de Ward e colaboradores 76. Neste mesmo estudo foi 
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observado que hipertensão, diabetes e dislipidemia contribuem para a 

aceleração da atrofia cerebral.  

De acordo com Enzinger e colaboradores 75, a atrofia cerebral mais 

pronunciada pode ser observada em indivíduos com valores elevados de 

hemoglobina glicosilada e de IMC, alto consumo alcoólico e leucoaraiose.  

Pfefferbaum e colaboradores 86 afirmaram que o etilismo está 

associado com maiores volumes ventriculares e liqüóricos e com diminuição 

de substância branca e cinzenta. Soma-se a estas alterações um maior dano 

no lobo frontal. A redução no consumo alcoólico está associada com um 

maior volume de substância cinzenta, menor atrofia, maior volume encefálico 

e menor enlargamento dos ventrículos.   

 Em relação à densidade, apenas o estudo de Colcombe 83,84 aponta 

uma redução da densidade encefálica nos lobos frontal e parietal em idosos 

sedentários.  

 Além do estudo de revisão realizado por Alves e colaboradores, não 

foram encontrados outros estudos nacionais que descrevessem as 

alterações de peso, volume e densidade encefálicos no envelhecimento 73. 

 

2.2.4 Considerações metodológicas sobre as investigações recentes 

As investigações metodológicas têm utilizado duas abordagens 

metodológicas distintas: as técnicas de neuroimagem e os estudos de 

necrópsia.  
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Estudos de imagem têm sido utilizados para a análise do volume 

encefálico, in vivo 34. No entanto, as aferições do volume pelo método de 

Arquimedes são mais precisas 56.  

As análises postmorten podem ser muito confiáveis, quando são 

eliminados os fatores limitantes, uma vez que permitem uma melhor 

identificação estrutural 39, 48, 49, 88 . A principal dificuldade em estudos que 

utilizam material de necrópsia é a aquisição dos casos para estudo. 

Apesar do método, são necessárias investigações voltadas para a 

senescência cerebral e, sobretudo, sua correlação com outros fatores, extra 

- cerebrais, em casuísticas representativas, especialmente em amostras 

provenientes na nossa população.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. MÉTODOS 
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O presente estudo é parte do Projeto Temático intitulado “Projeto 

Envelhecimento Cerebral” que, por sua vez, segue todas as normas 

procedimentais do Banco de Encéfalos Humanos do Grupo de Estudos em 

Envelhecimento Cerebral (BEHGEEC) 89 da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

 

3.1 Desenho do Estudo 

 Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional, realizado em 

corte transversal.  

 

3.2 Coleta de dados 

 

3.2.1 Local de coleta de dados e procedência dos casos 

Os dados foram coletados no Serviço de Verificação de Óbitos da 

Capital (SVOC) do estado de São Paulo. Trata-se de um serviço que realiza 

aproximadamente 15.000 necrópsias por ano, sendo que destas, 

aproximadamente 8.000 são de indivíduos idosos. O SVOC é responsável 

pela realização das necrópsias de indivíduos que faleceram na Região 

Metropolitana da Grande São Paulo. 

As necrópsias são mandatórias para todos os indivíduos cuja causa de 

óbito não foi definida em vida. O SVOC realiza as necrópsias de indivíduos 

que tenham falecido de morte natural. Os casos de morte por causas 
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externas (acidentes, homicídios, suicídios) são encaminhados ao Instituto 

Medico Legal. 

Em São Paulo, entre 2004 e 2005, ocorreram 117.600 mortes naturais 

e 13.829 mortes por causas externas. Do total de óbitos, 90.661 casos de 

morte natural foram em indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos. O 

SVOC realizou, neste período (2004 e 2005), 22.033 necrópsias, sendo que 

destas, 14.038 foram de indivíduos com idade igual ou superior a 50 anos. 

(SVOC, 2006) 90. 

 

3.2.1 Casuística 

A amostra foi composta por indivíduos com idade maior ou superior a 

50 anos, que foram submetidos à necrópsia no SVOC. 

 

3.2.2 Seleção e Recepção dos Casos 

No momento em que o cadáver chega ao SVOC, as famílias devem 

comparecer ao serviço para a reclamação do corpo e liberação do mesmo 

para que sejam iniciados os procedimentos de necrópsia. As famílias devem 

esperar de 3 a 6h pela liberação do corpo para os procedimentos funerários. 

Este é o procedimento de rotina para todos os cadáveres que dão entrada 

no SVOC. 

Subseqüentemente à liberação do corpo, as famílias foram abordadas 

e convidadas a participar do estudo – momento em que o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido era assinado. Sua participação no estudo 

não interferia no tempo de necrópsia ou no tempo para liberação do corpo.  
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O informante, que poderia ser um familiar, cuidador ou responsável 

legal, era o responsável pela transmissão das informações sobre o histórico 

de saúde do sujeito do estudo. Para tanto, deveria ter tido um contato 

próximo com o sujeito por pelo menos 6 meses anteriores ao óbito, de modo 

que as informações fornecidas pudessem ser confiáveis. Informantes que 

não tiveram contato próximo com o sujeito não eram capazes de fornecer as 

informações com o rigor de detalhes necessário.  

A informação colateral (nome dado à informação fornecida por 

informantes) tem se mostrado confiável quando fornecida por informantes 

que convivem com o sujeito em questão, mesmo quando o sujeito possui 

algum nível de comprometimento cognitivo 91 – 100. 

 

3.2.2.1 Critérios de Inclusão e de Exclusão 

Inicialmente, todos os casos com idade igual ou superior a 50 anos 

eram abordados. Após consentimento informado, o caso era incluído desde 

que fossem preenchidos os critérios de inclusão e exclusão do estudo, 

descritos a seguir. 

Foram incluídos no estudo, todos os indivíduos recém falecidos por 

morte natural que deram entrada no SVOC no período de novembro de 2005 

a dezembro de 2006. Foram respeitados os seguintes critérios de inclusão: 

 Ter idade, na data do falecimento, maior ou igual a 50 anos; 

 Ter falecido de morte natural; 

 Possuir um familiar responsável ou cuidador, que convivesse com o 

sujeito no mínimo semanalmente, nos seis meses anteriores ao óbito; 
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 Possuir um informante (familiar responsável ou cuidador) capaz de 

prestar informações consistentes a respeito do histórico de saúde 

do sujeito; 

 Indivíduos sem comprometimento cognitivo (CDR 0) 

 

Foram excluídos do estudo todos os indivíduos que, além de não 

respeitarem os critérios descritos acima; 

 

 Não apresentavam informante, familiar ou cuidador, capaz de 

prestar informações consistentes ou que apresentavam informantes 

autorizados legalmente para dar andamento aos procedimentos 

funerários, mas que não tinham contato com o sujeito; 

 Tinham comprometimento cognitivo no período anterior ao óbito; 

 Eram portadores de patologias cerebrais que impossibilitassem a 

avaliação macroscópica cerebral, como o acidente vascular 

encefálico hemorrágico; 

 Tiveram doença avançada no período de três meses anteriores à 

morte, responsáveis por causar hipóxia ou hipofluxo cerebral; 

 Tiveram história de parada cardiorespiratória prolongada nos três 

meses anteriores ao óbito; 

 Tiveram seus cérebros cortados durante o procedimento da 

necrópsia, e, portanto, não fornecidos. 
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3.2.2.2 Aspectos éticos e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

O projeto de pesquisa foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também 

pelo Comitê Nacional de Ética e Pesquisa, respeitando a regulamentação 

nacional para pesquisas envolvendo seres humanos 101, 102, 103.  

Durante a abordagem da família, eram explicados os objetivos do 

estudo, sua relevância e todos os procedimentos de pesquisa pretendidos. 

Após consentimento informado, um membro da família assinava, 

voluntariamente, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e o caso 

era, então, incluído no estudo. 

Os procedimentos do estudo eram realizados apenas após a 

autorização do responsável, mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I). 

 

3.3 Procedimentos 

Os procedimentos de inclusão e processamento dos casos são 

descritos no fluxograma de inclusão dos casos (Figura 16). 
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Figura 16 – Fluxograma de processamento dos casos. São Paulo, 2008. 

 

3.3.1 Entrevista Clínica 

A avaliação clínico – funcional dos sujeitos foi realizada por meio de 

uma entrevista clínica, durante o período em que os familiares aguardavam 

pelo término do procedimento de necrópsia.  

As entrevistas clínicas foram realizadas por uma equipe de 

entrevistadores treinados (enfermeiros especializandos e discentes do último 

ano do curso de graduação em Enfermagem), supervisionados por um 

enfermeiro gerontólogo. 

O protocolo de coleta de dados consistiu em um questionário semi – 

estruturado, composto por escalas validadas e amplamente utilizadas 

mundialmente (Anexo II).  O uso de instrumentos combinados é necessário 
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de modo que sejam avaliados todos os domínios da avaliação global do 

idoso, garantindo assim, a multidimensionalidade do protocolo de avaliação 

104, 105. Informações com referência ao histórico de saúde do sujeito, em vida, 

também foram obtidas, como as comorbidades apresentadas, os 

antecedentes pessoais, uso de medicações, fatores de risco cardiovascular 

e estilo de vida, informações relacionadas ao nível sócio – econômico.  

Enfermeiros gerontólogos podem identificar e estadiar síndromes 

demenciais, de modo confiável, por meio do uso do Escore Clínico de 

Demência 106.  

Durante a entrevista com o familiar informante, o entrevistador 

analisava continuamente a consistência dos dados obtidos, de modo a 

decidir se o caso seria ou não incluso no estudo. Após entrevista, as 

mesmas eram revisadas pelo gerontólogo coordenador da equipe, em 

relação à consistência dos dados coletados e, posteriormente discutidas em 

reunião de consenso diagnóstico, por uma equipe de especialistas médicos 

(especialistas em neurologia e geriatria) e enfermeiros gerontólogos.  

 

3.3.1.1 – Seção 1 da entrevista clínica: informações demográficas e 

anamnese clínica 

Nesta parte da entrevista, o informante era questionado em relação a 

dados sócio-demográficos do sujeito, a respeito de como ocorreu o óbito 

(com descrição da história pregressa da moléstia atual), antecedentes 

pessoais e familiares, padrões funcionais de saúde, hábitos de vida, vícios e 

medicações em uso. 
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Estes dados foram coletados de modo semi – estruturado, sendo a 

anamnese direcionada para a melhor obtenção de informações relevantes. 

 

3.3.1.2 – Seção 2 da entrevista clínica: avaliação cognitiva, funcional e 

social 

Para a avaliação dos aspectos cognitivos, comportamentais, funcionais 

e sócio-econômicos foram utilizados instrumentos de avaliação, já validados, 

bem descritos e amplamente utilizados mundialmente. 

Uma vez que a avaliação do idoso deve ser ampla e multidimensional, 

envolvendo vários aspectos de sua saúde, mais de um instrumento foi 

utilizado de modo a cobrir a multidimensionalidade desta avaliação. 

Os instrumentos utilizados e seus respectivos domínios de avaliação 

estão listados no quadro 3. 

 

Quadro 3 – Domínios avaliados na entrevista clínica e as respectivas 

escalas utilizadas. São Paulo, 2008 

Domínio Escalas utilizadas 

Avaliação Cognitiva CDR – Clinical Dementia Rating Scale 107 – 109 

Avaliação Funcional Índice de Katz - Para as atividades Básicas de 

Vida Diária 110, 111 

IADL – Para as atividades Instrumentais da 

Vida Diária 112 

Avaliação Sócio- 

econômica 

ABIPEME 113 
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1.1.1.1 Avaliação Cognitiva 

Para a realização da avaliação cognitiva foi utilizado o Escore Clínico 

de Demência (Clinical Dementia Rating Scale - CDR). A escala foi 

desenvolvida em 1984 por Hugues e seus colaboradores 107. Trata-se de 

uma escala que avalia o nível de comprometimento cognitivo do sujeito em 

uma escala que varia entre a normalidade (sem comprometimento cognitivo) 

ao comprometimento cognitivo grave.  

Foram incluídos no estudo todos os indivíduos com CDR 0, ou seja, 

sem comprometimento cognitivo. 

 

1.1.1.2 Avaliação funcional 

Uma vez que a capacidade funcional de um idoso deve ser avaliada 

respeitando a capacidade de desenvolvimento de atividades básicas e 

instrumentais da vida diária, foram utilizadas duas escalas que avaliaram 

ambas as funções, separadamente. 

Para tanto, foi utilizado o índice de Katz 110, 111, para a avaliação das 

atividades básicas de vida diária e o IADL112, utilizado para a avaliação das 

atividades instrumentais da vida diária 

 

1.1.1.3 Avaliação sócio – econômica 

Para a avaliação da condição sócio – econômica do sujeito, foi 

utilizada a escala ABIPEME 113. Trata-se de uma escala que classifica o 

indivíduo dentro de cinco estratos sociais: Classe A, B, C, D e E, sendo a 
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Classe A, a representação do estrato social mais elevado, e portanto, 

correspondente aos indivíduos mais abastados do ponto de vista sócio-

econômico. Inversamente, pertencem à Classe E os indivíduos com 

menor poder aquisitivo.  

 

3.3.2 Procedimentos neuropatológicos 

Todas as necrópsias foram realizadas por médicos patologistas do 

SVOC. Antes do início da necrópsia, o perímetro cefálico (PC) era aferido, 

ainda com a calota craniana fechada. Durante a necrópsia, antes da 

remoção do encéfalo era retirado o Líquido Cefalorraquidiano e só então o 

cérebro era removido para pesagem imediata. 

O peso e volume encefálicos eram aferidos à fresco. Posteriormente 

às aferições de peso e volume, o encéfalo era processado de acordo com o 

protocolo estabelecido pelo BEHGEEC, já descritos anteriormente por 

Grinberg e colaboradores 89, 114. Esses procedimentos não serão descritos 

neste trabalho, uma vez que fogem aos limites do mesmo. 

Para a aferição do peso (g), foi utilizada uma balança digital de 

precisão, da marca Toledo do Brasil (Modelo 90940/3), com capacidade 

máxima para pesagem de até 3 Kg, com duas casas decimais. O volume 

(mL) foi aferido por meio do método de Arquimedes, que consistia em 

colocar o cérebro em um becker graduado, em uma escala de 10 mL repleto 

com 1L de água e observar a alteração no nível da água.  

A medida do perímetro cefálico é importante para que se possa fazer 

o ajuste das medidas de peso e volume, evitando assim o “Efeito Secular”.  
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O perímetro cefálico (em cm) foi aferido por meio da utilização de uma 

fita métrica inelástica, que era colocada no crânio, após a identificação dos 

pontos craniométricos 41.  

Os pontos craniométricos utilizados para a aferição do PC foram: 

Glabela (centro da protuberância frontal média) e Opstocrânio (protuberância 

occipital externa), conforme mostra a representação esquemática que 

segue. Na figura 18, a reta indica o local onde a fita métrica foi colocada 

para a aferição do perímetro cefálico. 

 

 

Figura 17 – Representação esquemática da emarcação utilizada para a 

aferição do perímetro cefálico, de acordo com os pontos craniométricos 

(modificado Vanrell e Campos, 2008 41). São Paulo, 2008. 

 

A aferição do PC foi feita com o crânio ainda fechado, sem 

rebaixamento. O procedimento todo (tempo total de pesagem e volumagem) 

demorava em média 30 minutos. 
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A densidade foi obtida por meio de uma expressão matemática, 

dividindo o valor obtido pelo peso encefálico (g) por aquele obtido pelo 

volume encefálico (mL). Para a densidade foi utilizada a unidade de 

medida de g/mL  

 

3.4 Estratificação da amostra, análise dos dados e procedimentos 

estatísticos 

Os dados foram analisados através de estatística descritiva e 

analítica. O Software utilizado foi o SPSS V-13.0.  

Para a análise descritiva da composição da amostra e também do 

comportamento das variáveis peso, volume e densidade encefálicos, bem 

como do perímetro cefálico, a amostra foi estratificada em dois grandes 

grupos em função do gênero e subdividida em função de estratos etários.  

Para a subdivisão da amostra em estratos etários foram considerados 

intervalos de classe de 10 anos (50 aos 59; 60 – 69; 70 – 79; 80 – 89; 90 – 

100). O registro dos segmentos etários foi feito utilizando– se o símbolo 

matemático – estatístico de intervalo de classe fechado a esquerda (├ ), que 

representa o início exato do intervalo de classe 115. Assim, um intervalo 

registrado como 50├ 60, compreende o agrupamento de indivíduos que 

tinham entre 50 e 59 anos.  

Peso, volume e densidade encefálicos foram correlacionados com 

algumas características clínicas e sócio – demográficas selecionadas:  

 Variáveis sócio – demográficas: Gênero, idade, escolaridade e nível 

sócio – econômico (ABIPEME) 
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 Variáveis clínicas: antecedentes pessoais em vida, número de 

comorbidades, uso de medicações, tabagismo, etilismo, 

deambulação, e algumas doenças selecionadas (acidente vascular 

encefálico, depressão, doença de Parkinson, doença pulmonar 

obstrutiva crônica,  hipertensão arterial, diabetes mellitus, 

dislipidemia, doença vascular periférica e neoplasias) 

 

De modo a evitar o efeito secular, já descrito anteriormente, toda a 

amostra foi ajustada para o perímetro cefálico. Foi também analisado 

descritivamente o comportamento do perímetro cefálico entre os gêneros e 

com a idade. 

Para a análise estatística analítica foram utilizados, além das medidas 

de tendência central, testes paramétricos e não paramétricos determinados 

pelas variáveis estudadas e correlações pretendidas. Foram utilizados os 

testes de hipótese Teste t (t) e Qui – quadrado (X2) para verificar a 

significância estatística de dados contínuos e nominais, respectivamente. As 

correlações foram feitas por meio dos testes de Correlação de Pearson (r), 

para dados contínuos e de Correlação de Postos de Spearman (r), para 

dados ordinais. Esses testes foram utilizados para a caracterização da 

amostra (parte 1 dos resultados) 116.  

Para verificar a existência de correlação entre peso, volume e 

densidade encefálicos com o perímetro cefálico foram construídos 

diagramas de dispersão e calculados coeficientes de Correlação de 
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Spearman. Foi também realizada uma análise descritiva do perímetro 

cefálico por gênero e faixa etária. 

Inicialmente, foi verificado se existia associação entre as variáveis 

morfométricas cerebrais (variáveis respostas) com cada uma das variáveis 

explicativas (sócio – demográficas e clínicas). Para a análise univariada 

foram utilizados os testes de Correlação de Spearman e o Teste de Kruskal 

– Wallis, para variáveis qualitativas e quantitativas, respectivamente. Foram 

considerados estatisticamente significantes p – valores ≤ 0,05, para um α 

5%. A força de associação foi verificada por meio dos valores de “r”, tendo 

sido considerados significantes quanto maior sua aproximação de 1.  

Tabelas com estatísticas descritivas e diagramas de dispersão foram 

construídos para auxiliar a visualização de possíveis correlações entre as 

variáveis respostas e as variáveis explicativas. Nos diagramas de dispersão, 

uma curva foi acrescentada com o objetivo de auxiliar a visualização de 

possíveis tendências na nuvem de pontos.  

Após a análise univariada, foram construídos os modelos de 

regressão, para a análise multivariada. Devido ao grande número de 

variáveis explicativas, a seleção das variáveis para compor os modelos de 

regressão foi feita por meio de procedimentos automáticos de seleção 

setpwise forward e backward. Foram inicialmente consideradas como 

possíveis variáveis explicativas do modelo de regressão, as variáveis para 

as quais foram obtidos valores de p< 0,20 no teste de Kruskal – Wallis. As 

suposições necessárias ao ajuste dos modelos foram avaliadas por meio da 
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análise de resíduos. A seleção feita tanto por meio de procedimento forward 

quanto por backward selecionou para o modelo as mesmas variáveis, o que 

indica a consistência dos dados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. RESULTADOS 
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Foram incluídos no estudo 414 casos de indivíduos com idade maior 

ou igual a 50 anos, sem comprometimento cognitivo. De modo a descrever o 

perfil dos indivíduos, apresentar-se-á na seqüência a caracterização da 

amostra, antes da apresentação dos resultados deste trabalho.  

 

1.2 Caracterização da Amostra 
 

Dos 414 casos, 39,6% (n = 164) eram do gênero feminino, enquanto 

60,4% (n= 250) eram do gênero masculino. A idade média da amostra foi de 

67,1 anos (± 10,9 DP), tendo variado de 50 a 98 anos. A média de idade 

entre as mulheres foi de 68,5 anos (± 11,9 DP) e entre os homens foi de 

66,2 anos (± 10,2 DP). Observou-se que a idade média das mulheres foi 

maior do que as dos homens (p < 0,001). A tabela 3 apresenta a distribuição 

dos indivíduos, segundo gênero e faixa etária.  
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Tabela 3 – Distribuição dos indivíduos segundo gênero e faixa etária. São 

Paulo, 2005 – 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à escolaridade, a média da amostra foi de 4,6 anos (± 3,6 

DP), tendo variado do analfabetismo a 16 anos de estudo. A escolaridade 

média entre as mulheres foi de 3,9 anos (± 2,17 DP) e 5,0 anos entre os 

homens (± 3,6 DP). A tabela 4 mostra a distribuição dos indivíduos, segundo 

gênero e escolaridade. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos indivíduos, segundo gênero e escolaridade. São 

Paulo, 2005 – 2006 

 
 

 

 

 

 

 

Gênero 

Masculino Feminino 
Total 

 

N % N % N % 

50 ├ 60 anos 80 19,3 44 10,6 124 30,0 

60 ├ 70 anos 79 19,1 46 11,1 125 30,2 

70 ├ 80 anos 65 15,7 38 9,2 103 24,9 

80 ├ 90 anos 22 5,3 31 7,5 53 12,8 

90 ├ 100 anos 4 1,0 5 1,2 9 2,2 

Total 250 60,4 164 39,6 414 100,0 

p < 0,001*   

* Teste t 

Gênero 

Masculino Feminino 
Total 

 

N % N % N % 

Analfabeto 19 4,6 34 8,2 53 12,8 

1 ├ 4 anos 50 12,1 32 7,7 82 19,8 

4 ├ 8 anos 116 28,0 72 17,4 188 45,4 

8 ├ 12 anos 42 10,1 14 3,4 56 13,5 

≥ 12 anos 23 5,6 12 2,9 35 8,5 

Total 250 60,4 164 39,6 414 100,0 

p < 0,001*   

* Teste t 
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Observou-se que a escolaridade média foi maior entre os homens (p< 

0,001). Idade e escolaridade mostraram correlação negativa, ou seja, quanto 

maior a idade, menor a escolaridade (r = - 0,209; p <0,001). 

A figura 18 apresenta distribuição dos indivíduos segundo raça. 

285; 69%

124; 30% 5; 1%

Branca
Negros/Pardos
Orientais

Figura 18 – Distribuição dos indivíduos, segundo raça. São Paulo, 2005 – 

2006. 

 

 A raça mais prevalente foi a branca, tanto para homens quanto para 

mulheres, 43,2% e 25,4%, respectivamente, no entanto sem significância 

estatística (p < 0,229). 

 O nível sócio econômico mais prevalente foi a classe D, que 

classificou 70,5% dos casos, conforme figura 19. 
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Figura 19 – Distribuição dos indivíduos, segundo gênero e nível sócio – 

econômico classificado pela ABIPEME. São Paulo, 2005 – 2006. 

 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre os 

gêneros e o nível sócio econômico (p< 0,123) 

Em relação às características epidemiológicas da amostra, será 

apresentado na seqüência, o perfil de morbidade e mortalidade dos sujeitos, 

no período que antecedeu a 3 meses do óbito. 

 A figura que segue apresenta as principais causas de óbito apontadas 

pelo laudo necroscópico, emitido por patologistas do Serviço de Verificação 

de Óbito. São apresentadas apenas as causas de óbito mais freqüentes, na 

população do estudo. Foram registradas 25 causas de óbito, a figura 4 

apresenta as 5 causas mais freqüentes. 
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IAM; 144; 47%

EAP; 48; 16%

DçAo; 40; 13%

BCP; 38; 13%
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Figura 20 – Principais causas de óbito na população estudada. São Paulo, 

2005 – 2006. 

 

 Outra causa freqüente de óbito na população estudada foi o 

tromboembolismo pulmonar, responsável por 7% dos óbitos (28 casos). As 

neoplasias foram responsáveis por 6% dos óbitos (25 casos). 

 A maior parte da amostra apresentava antecedente pessoal de 

doença em vida (86,5%; n = 358). A média de doenças por indivíduo foi 3,0 

(±1,8 DP), tendo variado de 0 a 10. As mulheres apresentavam maior 

número de comorbidades simultâneas do que os homens; 3,5 (±1,8 DP) e 

2,7 (±1,7 DP), respectivamente (p < 0,001). Em relação ao uso de 

medicações 32,7% dos indivíduos faziam uso de até 3 medicações 

simultâneas (média de 4,4 ± 3,5 DP).  
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Tabela 5 – Principais comorbidades apresentadas pela população do estudo, 

no período anterior ao óbito. São Paulo, 2005 – 2006 

Antecedente Pessoal* N % Antecedente Pessoal* N % 

Demência 0 0,0 Insuficiência cardíaca 

congestiva 

85 20,5

Acidente vascular encefálico 47 11,4 Arritmia 44 10,6

Doença de Parkinson 3 0,7 Doença vascular periférica 8 1,9 

Depressão 16 3,9 Diabetes mellitus 119 28,7

Doença pulmonar obstrutiva 

crônica 

34 8,2 Distúrbio de tireóide 5 1,2 

Hipertensão arterial sistêmica 270 65,2 Dislipidemia 45 10,9

Doença arterial coronariana 71 17,1 Neoplasia 32 7,7 

* Doenças diagnosticadas em vida, por um médico. 

    

Observou-se que quanto maior a idade, maior o número de doenças 

simultâneas (r = +0,113; p< 0,021). 

Os distúrbios sensoriais também foram investigados, em relação à 

sua ocorrência. O déficit visual esteve presente em 63,3% (n= 262) dos 

indivíduos, enquanto que apenas 13% (n= 54) apresentavam déficit auditivo, 

em vida.  
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Tabela 6 – Distribuição dos indivíduos, segundo o tabagismo, consumo de 

álcool e prática de atividade física. São Paulo, 2005 – 2006 
Tabagismo Etilismo Atividade Física 

 N %  N %  N % 

Nunca fumou 117 42,8 Nunca bebeu 233 56,3 Não 264 63,8 

Tabagista 105 25,4 Etilista 96 23,2 Sim 150 36,2 

Ex - tabagista 132 31,9 Ex – etilista 85 20,5    

 

  

Em relação à capacidade de deambulação dos indivíduos, a 

distribuição dos indivíduos é apresentada na figura que segue: 

Deambula sem 
auxílio; 

339; 82%

Acamado; 
15; 4%

Deambula com 
auxílio; 
60; 14%

Auxílio de 
equipamentos; 

43; 72%

Auxílio de 
Pessoas 
17; 28%

 

Figura 21 – Distribuição dos indivíduos, segundo capacidade de 

deambulação. São Paulo, 2005 – 2006. 
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Figura 22 – Distribuição dos indivíduos, segundo a capacidade funcional. 

São Paulo, 2005 – 2006. 
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Figura 23 – Distribuição dos indivíduos, segundo a autonomia. São Paulo, 

2005 – 2006. 
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4.2 Resultado da análise das variáveis morfométricas cerebrais e suas 

correlações 

  

Os cadáveres chegaram ao SVOC com um Intervalo Post – Morten de 

14,8h em média (± 4,6 DP). Foram incluídos 414 casos completos (cérebros e 

entrevistas clínicas), com peso médio de 1219,2 g (± 140,9 DP), volume médio 

de 1217,1 mL (± 152,3 DP) e densidade média de 1,0 g/mL (± 0,09 DP).  

A seguir são apresentadas as estatísticas descritivas para peso, 

volume e densidade encefálicas e perímetro cefálico, segundo gênero e 

faixa etária. Na seqüência, são apresentadas as correlações entre as 

variáveis e o resultado das análises univariadas e multivariadas. 

 

4.2.1 Análise descritiva das variáveis Peso, Volume e Densidade 

Encefálicos 

Tabela 7 - Estatísticas descritivas para o Peso (g), por gênero e faixa etária. 

São Paulo, 2005 – 2006 

GÊNERO Faixa Etária N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo

Feminino 50├ 60 44 1207,4 174,2 995 1170 1935 

 60├70 46 1173,1 119,5 955 1110 1605 

 70├ 80 38 1130,5 85,9 946 1120 1325 

 80├ 90 31 1075,2 102,9 755 1080 1260 

 ≥ 90 05 1050,8 83,9 944 1030 1150 

 Total 164 1150,2 135,1 755,0 1132,5 1935,0 

Continua 
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Conclusão tabela 7 

Masculino 50├ 60 80 1310,7 144,9 1010 1297,5 1845 

 60├70 79 1265,8 119,4 1050 1265,0 1785 

 70├ 80 65 1219,9 99,4 985 1230,0 1365 

 80├ 90 22 1225,5 93,3 1035 1215,0 1385 

 ≥ 90 04 1256,3 67,1 1195 1240,0 1350 

 Total 250 1264,5 125,7 985,0 1265,0 1845,0 

Total 50├ 60 124 1274,0 163,0 995,0 1252,5 1935,0 

 60├70 125 1231,7 127,2 955,0 1220,0 1785,0 

 70├ 80 103 1186,9 103,7 946,0 1195,0 1365,0 

 80├ 90 53 1137,6 123,4 755,0 1130,0 1385,0 

 ≥ 90 9 1142,1 130,1 944,0 1150,0 1350,0 

 Total 414 1219,2 140,9 755 1210,5 1935 

 

 

Figura 24 – Diagrama de dispersão para a variável Peso encefálico, segundo 

a idade em cada gênero. São Paulo, 2005 – 2006. 
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Tabela 8 – Estatísticas descritivas para o Volume (mL), por gênero e faixa 

etária. São Paulo, 2005 – 2006 

GÊNERO Faixa Etária N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo

Feminino 50├ 60 44 1192,0 109,8 1000 1200,0 1450 

 60├70 46 1171,2 139,2 850 1200,0 1500 

 70├ 80 38 1131,6 134,6 800 1120,0 1500 

 80├ 90 31 1090,3 109,9 900 1100,0 1300 

 ≥ 90 05 1040,0 108,4 950 1000,0 1200 

 Total 164 1148,3 129,9 800 1150,0 1500 

Masculino 50├ 60 80 1302,8 164,3 780 1300,O 1750 

 60├70 79 1274,4 131,1 1000 1250,0 1600 

 70├ 80 65 1220,0 136,5 790 1250,0 1500 

 80├ 90 22 1188,2 128,3 800 1247,5 1400 

 ≥ 90 04 1298,8 218,3 995 1350,0 1500 

 Total 250 1262,1 149,2 780 1250 1750 

Total 50├ 60 124 1263,5 156,2 780 1250 1750 

 60├70 125 1236,4 142,6 850 1250 1600 

 70├ 80 103 1187,4 141,7 790 1200 1500 

 80├ 90 53 1130,9 126,4 800 1150 1400 

 ≥ 90 9 1155 205,8 950 1100 1500 

 Total 414 1217,1 152,3 780 1250 1750 
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Figura 25 – Diagrama de dispersão para a variável Volume encefálico, 

segundo a idade em cada gênero. São Paulo, 2005 – 2006. 

 

Tabela 9 – Estatísticas descritivas para a Densidade (g/mL), por gênero e 

faixa etária. São Paulo, 2005 – 2006 

GÊNERO Faixa Etária N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo 

Feminino 50├ 60 124 1,0 0,1 0,9 1,0 1,6 

 60├70 125 1,0 0,1 0,8 0,9 1,3 

 70├ 80 103 1,0 0,1 0,8 1,0 1,2 

 80├ 90 53 1,0 0,1 0,6 1,0 1,2 

 ≥ 90 9 1,0 0,1 1,0 1,0 1,1 

 Total 164 1,0 0,1 0,6 1,0 1,6 

Continua 
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Conclusão tabela 9 

Masculino 50├ 60 124 1,0 0,9 0,8 1,0 1,3 

 60├70 125 1,0 0,8 0,8 0,9 1,4 

 70├ 80 103 1,0 0,8 0,8 1,0 1,4 

 80├ 90 53 1,0 0,6 0,9 1,0 1,4 

 ≥ 90 9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,2 

 Total 250 1,0 0,1 0,8 1,0 1,4 

Total 50├ 60 124 1,0 0,1 0,8 1,0 1,6 

 60├70 125 1,0 0,1 0,8 0,9 1,4 

 70├ 80 103 1,0 0,1 0,8 1,0 1,4 

 80├ 90 53 1,0 0,1 0,6 1,0 1,3 

 ≥ 90 9 1,0 0,1 0,9 1,0 1,2 

 Total 414 1,0 0,1 0,6 1,00 1,6 
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Figura 26 – Diagrama de dispersão para a variável densidade encefálica em 

função da idade, em cada gênero. São Paulo, 2005 – 2006. 
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4.2.2 Avaliação da associação entre Peso, Volume e Densidade com Idade, 

Gênero e Escolaridade 

Tabela 10 - Coeficientes de correlação de Spearman entre Peso, Volume e 

Densidade com Idade e Escolaridade. São Paulo, 2005 – 2006 

  IDADE ECL 

PESO (g) r -0,29 0,25 

 p 0,000 0,000 

 N 414 414 

VOLUME (mL) r -0,27 0,20 

 p 0,000 0,000 

 N 414 414 

Densidade (g/mL) r 0,01 0,01 

 p 0,826 0,900 

 N 414 414 

 

Pelo teste t-Student, concluiu-se que a média do peso encefálico 

entre as mulheres é menor que entre os homens (p<0,001). O mesmo ocorre 

com o Volume (p<0,001). Não foi detectada diferença significativa entre as 

médias das densidades nos dois gêneros (p=0,837). 
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4.2.3 Análise do perímetro cefálico 

Na Tabela 11 são apresentados os valores observados de estatísticas 

descritivas para o Perímetro encefálico por gênero e faixa etária.  

Tabela 11 - Estatísticas descritivas para o perímetro encefálico (cm), por 

gênero e faixa etária. São Paulo, 2005 – 2006 

GÊNERO Faixa Etária N Média Desvio padrão Mínimo Mediana Máximo

F 50├ 60 44 54,9 2,4 50 55 60 

 60├70 46 55,4 2,3 50 55 61 

 70├ 80 38 55,0 2,0 50 55 60 

 80├ 90 31 54,3 1,9 50 55 58 

 ≥ 90 05 53,8 1,6 52 55 55 

 Total 164 54,9 2,2 50 55 61 

M 50├ 60 80 57,4 2,7 51 58 63 

 60├70 79 57,1 2,4 50 57 64 

 70├ 80 65 56,6 1,9 53 56 60 

 80├ 90 22 57,3 2,1 53 57,5 62 

 ≥ 90 04 56,1 3,4 51 57,5 58,5 

 Total 250 57,1 2,4 50 57 64 

Total 50├ 60 124 56,6 2,8 50 57 63 

 60├70 125 56,5 2,5 50 56 64 

 70├ 80 103 56,0 2,1 50 56 60 

 80├ 90 53 55,5 2,5 50 55 62 

 ≥ 90 9 54,8 2,7 51 55 58,5 

 Total 414 56,2 2,5 50 56 64 
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Calculando o coeficiente de correlação de Spearman entre perímetro 

cefálico e idade, foi detectada correlação significativa entre estas variáveis  

(r = - 0,123; p = 0,012). Embora o perímetro cefálico diminua com a idade, 

apenas foi observado significância estatística entre as mulheres (p< 0,041). 

Entre os homesn, essa redução não se mostrou estatisticamente significante 

(r= p< 0,109). 
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Figura 27 – Diagrama de dispersão do perímetro cefálico em função da 

idade. São Paulo, 2005 – 2006.  

Na Figura 28 são apresentados os diagramas de dispersão com curva 

de tendência do Peso, Volume e Densidade em função do perímetro cefálico. 

Observa-se que existe correlação significativa do perímetro encefálico com o 

Peso (r= 0,518; p< 0,001) e com o Volume (r = 0,442; p< 0.001).  

A densidade não se alterou em função do perímetro cefálico (p = 0,837).  
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Figura 28- Diagramas de dispersão do Peso, Volume e Densidade, em 

função do perímetro cefálico. São Paulo, 2005 – 2006. 

Uma vez que o perímetro cefálico se correlaciona com peso e volume 

encefálicos, a amostra foi corrigida para esta variável. A densidade não foi 

corrigida pelo perímetro, na medida em que não mostrou associação.  
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4.2.4 Análise descritiva das variáveis: Peso Corrigido (PCorr) e Volume 

Corrigido (VCorr) 

 

 Tabela 12 - Estatísticas descritivas para o Peso corrigido (g/cm), por gênero 

e faixa etária. São Paulo, 2005 – 2006 

 
GÊNERO Faixa Etária N Média  Desvio Padrão Mínimo Mediana Maximo 

Feminino 50├ 60 44 22,0 3,0 18,4 22,7 31,8 

 60├70 46 21,2 1,9 17,8 22,1 34,4 

 70├ 80 38 20,5 1,5 17,5 21,7 25,5 

 80├ 90 31 19,8 1,8 13,5 21,3 24,2 

 ≥ 90 05 19,5 1,7 18,2 22,5 23,7 

 Total 164 20,9 2,3 13,5 20,7 35,2 

Masculino 50├ 60 80 22,8 2,1 18,0 22,7 31,8 

 60├70 79 22,3 2,3 18,8 22,1 34,4 

 70├ 80 65 21,5 1,7 17,3 21,7 25,5 

 80├ 90 22 21,4 1,7 18,6 21,3 24,2 

 ≥ 90 04 22,4 1,3 20,9 22,5 23,7 

 Total 250 22,2 2,1 17,3 22,1 34,4 

Total 50├ 60 124 22,8 2,1 18 22,7 31,8 

 60├70 125 22,3 2,3 18,8 22,1 34,4 

 70├ 80 103 21,5 1,7 17,3 21,7 25,5 

 80├ 90 53 21,4 1,7 18,6 21,3 24,2 

 ≥ 90 9 22,4 1,3 20,9 22,5 23,7 

 Total 414 21,7 2,3 13,5 21,5 35,2 
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Tabela 13 - Estatísticas descritivas para o Volume corrigido (mL/cm), por 

gênero e faixa etária. São Paulo, 2005 – 2006 

 

GÊNERO Faixa Etária N Média Desvio Padrão Mínimo Mediana Maximo 

Feminino 50├ 60 44 21,7 1,9 18,3 21,9 26,4 

 60├70 46 21,1 2,3 17 21,2 28,3 

 70├ 80 38 20,6 2,4 14,5 20,8 26,3 

 80├ 90 31 20,1 1,8 16,7 20 23,6 

 ≥ 90 05 19,4 2,3 17,3 18,3 23,1 

 Total 164 20,9 2,2 14,5 20,9 28,3 

Masculino 50├ 60 80 22,7 2,5 21,9 22,4 30,2 

 60├70 79 22,5 2,6 21,2 22 35 

 70├ 80 65 21,5 2,4 20,8 21,5 28,3 

 80├ 90 22 20,7 2,1 20 21,2 24,1 

 ≥ 90 04 23,0 2,9 18,3 23,2 26,3 

 Total 250 22,2 2,6 14,9 22,0 35,0 

Total 50├ 60 124 22,3 2,4 15 22,4 30,2 

 60├70 125 21,9 2,6 17 21,9 25 

 70├ 80 103 21,2 2,5 14,5 21,2 28,3 

 80├ 90 53 20,4 1,9 15,1 20,5 24,1 

 ≥ 90 9 24,1 3,1 17,3 20 26,3 

 Total 414 21,7 2,5 14,5 21,7 35,0 
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Figura 29 - Diagrama de dispersão para as variáveis peso e volume 

encefálicos corrigidos, segundo a idade, em cada gênero. São Paulo, 2005 – 

2006. 
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Tabela 14 - Estatísticas descritivas para o Peso corrigido (g/cm), por gênero 

e faixa de escolaridade. São Paulo, 2005 – 2006 

GÊNERO Faixa de Escolaridade N Média

Desvio 

Padrão Mínimo  Mediana Maximo

Feminino Analfabeto 34 20,0 1,9 13,5 19,7 24,0 

 1a3 32 20,4 1,2 17,7 20,4 23,5 

 4a7 72 21,3 2,8 17,5 20,9 35,2 

 8a11 9 21,9 1,6 19,2 22,5 24,0 

 11ou+ 17 21,7 1,6 18,7 22,0 24,2 

 Total 164 20,9 2,3 13,5 20,7 35,2 

Masculino Analfabeto 19 21,6 1,7 18,6 21,8 24,2 

 1a3 50 22,1 2,5 17,3 21,7 34,4 

 4a7 116 22,1 1,6 17,9 22,0 26,9 

 8a11 30 22,4 2,0 18,7 22,4 25,5 

 11ou+ 35 22,7 3,0 18,0 22,4 31,8 

 Total 250 22,2 2,1 17,3 22,1 34,4 

Total Analfabeto 53 20,5 2,0 13,5 20,5 24,2 

 1a3 82 21,5 2,3 17,3 21,2 34,4 

 4a7 188 21,8 2,2 17,5 21,5 35,2 

 8a11 39 22,3 1,9 18,7 22,4 25,5 

 11ou+ 52 22,4 2,6 18,0 22,3 31,8 

 Total 414 21,7 2,3 13,5 21,5 35,2 
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Tabela 15 - Estatísticas descritivas para o Volume corrigido (mL/cm), por 

gênero e faixa de escolaridade. São Paulo, 2005 – 2006 

GÊNERO Faixa de Escolaridade N Média

Desvio 

Padrão Mínimo Mediana Maximo 

Feminino Analfabeto 34 20,3 2,1 17,3 20,2 25,9 

 1a3 32 20,5 2,0 16,4 20,6 23,6 

 4a7 72 20,9 2,1 14,5 21,1 25,9 

 8a11 9 22,6 3,2 18,9 22,7 28,3 

 11ou+ 17 21,7 2,3 16,7 22,0 26,3 

 Total 164 20,9 2,2 14,5 20,9 28,3 

Masculino Analfabeto 19 22,0 2,4 17,5 22,0 26,3 

 1a3 50 22,1 3,3 14,9 21,8 35,0 

 4a7 116 22,0 2,2 15,0 22,0 28,3 

 8a11 30 23,1 2,7 18,2 23,0 30,2 

 11ou+ 35 22,1 2,5 16,7 21,9 27,3 

 Total 250 22,2 2,6 14,9 22,0 35,0 

Total Analfabeto 53 20,9 2,3 17,3 20,8 26,3 

 1a3 82 21,5 3,0 14,9 21,4 35,0 

 4a7 188 21,6 2,2 14,5 21,7 28,3 

 8a1 39 23,0 2,8 18,2 22,9 30,2 

 11ou+ 52 22,0 2,4 16,7 22,0 27,3 

 Total 414 21,7 2,5 14,5 21,7 35,0 
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4.2.5 Avaliação da associação entre Peso corrigido, Volume corrigido e 

Idade, Gênero e Escolaridade 

Na Tabela 16 são apresentados os valores observados dos 

coeficientes de correlação de Spearman entre as variáveis antropométricas 

cerebrais corrigidas, Idade e Escolaridade, e os p-valores dos testes de 

significância dos coeficientes. Observa-se que o Peso e o Volume corrigidos 

têm correlação negativa com a Idade, isto é, o peso e o volume corrigidos 

tendem a diminuir com o aumento da Idade. Com a Escolaridade ocorre o 

oposto: a redução do peso e o volume corrigidos decrescem com o aumento 

do número de anos de escolaridade. 

Tabela 16 – Coeficientes de correlação de Spearman entre Peso corrigido, 

Volume corrigido e Densidade e a Idade e Escolaridade. São Paulo, 2005 – 

2006 

  Idade Escolaridade 

Peso  r -0,291 0,239 

Corrigido p 0,000 0,000 

 N 414 414 

    

Volume r -0,259 0,166 

Corrigido p 0,000 0,000 

 N 414 414 

 

As médias das variáveis peso e volume corrigidos são menores nas 

mulheres (p< 0,001 nas duas comparações). 
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4.2.6 Avaliação da associação entre Peso, Peso corrigido, Volume, Volume 

corrigido e Densidade com as variáveis clínicas 

Foram construídas tabelas com os valores observados de estatísticas 

descritivas para o Peso, Peso corrigido, Volume, Volume corrigido e 

Densidade nas diferentes categorias das variáveis explicativas qualitativas. 

Os resultados obtidos encontram-se nas tabelas a seguir. 

Quando comparados peso e volume encefálicos (total e corrigido) de 

indivíduos sem nenhuma comorbidade diagnosticada em vida com os 

valores obtidos por indivíduos com alguma comorbidade previamente 

diagnosticada, pode-se observar que tanto o peso quanto o volume médio 

do encéfalo de indivíduos com comorbidade é menor do que aqueles sem 

comorbidade. 
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Tabela 17 – Estatística descritiva para as variáveis peso e volume 

encefálicos (total e corrigido), segundo algumas comorbidades 

diagnosticadas em vida. São Paulo, 2005 – 2006 
 

 

 

 Apesar da redução dos valores de peso e volume encefálicos (total e 

corrigido) em todos os grupos de doenças em relação ao subgrupo sem 

comorbidades (Tabela 17), esta redução foi estatisticamente significante em 

apenas algumas doenças, conforme mostra a Tabela 18.  
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Tabela 18 - P-valores obtidos no teste de Kruskal – Wallis para a 

comparação das distribuições do Peso, Peso corrigido, Volume, Volume 

corrigido e Densidade nas categorias das variáveis clínicas qualitativas. São 

Paulo, 2005 – 2006 
 

 Peso Volume 

 Total Corrigido Total Corrigido Densidade

Antecedentes Pessoais 0,023 0,003 0,156 0,123 0,878 

Acidente Vascular Encefálico 0,057 0,060 0,720 0,937 0,104 

Doença de Parkinson 0,141 0,044 0,069 0,032 0,171 

Depressão 0,328 0,296 0,893 0,754 0,123 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 0,863 0,951 0,774 0,873 0,891 

Hipertensão Arterial Sistêmica 0,001 0,000 0,006 0,001 0,521 

Doença Arterial Coronariana 0,392 0,012 0,739 0,180 0,664 

Insuficiência Cardíaca Congestiva 0,756 0,157 0,888 0,479 0,416 

Arritmia Cardíaca 0,398 0,535 0,132 0,143 0,261 

Doença Vascular Periférica 0,939 0,478 0,455 0,655 0,599 

Diabetes Mellitus 0,452 0,207 0,753 0,655 0,269 

Distúrbio de Tireóide 0,826 0,909 0,720 0,549 0,582 

Dislipidemia 0,336 0,090 0,915 0,626 0,520 

Neoplasias 0,878 0,377 0,559 0,153 0,139 

Déficit visual 0,166 0,436 0,176 0,421 0,683 

Déficit auditivo 0,735 0,906 0,628 0,328 0,153 

Tabagismo 0,000 0,000 0,002 0,013 0,281 

Etilismo 0,001 0,030 0,035 0,420 0,128 

Capacidade para deambulação 0,000 0,000 0,001 0,005 0,303 

Prática de atividade física 0,489 0,533 0,983 0,866 0,369 
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Tabela 19 – Coeficientes de correlação de Spearman (r) entre o Peso,  Peso 

corrigido, Volume, Volume corrigido e Densidade e o Número de 

medicamentos e Número de comorbidades. São Paulo, 2005 – 2006 

  Número de Comorbidades Número de medicamentos

Peso R -0,11 -0,07 

P 0,021 0,180 

N 414 414 

Peso Corrigido R -0,16 -0,09 

P 0,001 0,060 

N 414 414 

Volume R -0,05 -0,01 

P 0,279 0,859 

N 414 414 

Volume corrigido R -0,06 -0,01 

P 0,205 0,900 

N 414 414 

Densidade R -0,04 -0,04 

P 0,472 0,403 

 N 414 414 

 

4.3 Análise de Regressão 

Os procedimentos forward e backward selecionaram as mesmas 

variáveis para compor os modelos de regressão para o Peso, Peso corrigido, 

Volume e Volume corrigido. A seguir são apresentados os modelos 

ajustados para cada uma destas variáveis respostas.  
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A interpretação dos coeficientes estimados é feita considerando as 

categorias de referência: gênero feminino, sem hipertensão arterial 

sistêmica, sem doença arterial coronariana e deambulação sem auxílio.   

4.3.1 Peso 

Modelo de regressão ajustado: Peso = 118 + 21,4 PC + 57,5 Gênero - 1,96 

Idade + 3,4 ECL – 31,0 HAS – 35,3 Deambulação com auxilio – 43,6 

Acamado 

 

Tabela 20 – Estimativas dos coeficientes das variáveis explicativas, erros 

padrão estimados e p-valores do teste de significância dos coeficientes do 

modelo de regressão – Variável resposta: Peso 

Variável Coeficiente Erro padrão p 

Constante 117,7 114,1 0,303 

Perímetro cefálico 21,4 1,971 0,000 

Gênero 57,5 10,42 0,000 

Idade -1,96 0,426 0,000 

Escolaridade 3,4 1,287 0,009 

Hipertensão Arterial Sistêmica -31,0 9,902 0,002 

Deambula com auxilio -35,3 13,29 0,008 

Acamado -43,6 24,59 0,077 

 O peso encefálico diminui 1,96g a cada ano de idade (p< 0,001); 

diminui 31,0g na vigência de hipertensão arterial sistêmica (p = 0,002) e 

diminui 35,3g (p = 0,008) se o indivíduo necessitar de auxílio para 

deambular. Parece haver uma redução de 43,6g (p = 0,077) de peso em 
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acamados. Os homens têm 57,5g (p < 0,001) a mais de peso encefálico e a 

escolaridade aumenta o peso em 3,4g (p = 0,009), por ano de escolaridade. 

O perímetro cefálico também interfere no peso, aumentando 21,4g (p< 

0,001) para cada cm de perímetro.  

4.3.2 Peso corrigido 

Modelo ajustado: PCorr =  23,6 + 1,03 Gênero - 0,04 Idade + 0,07 ECL - 

0,53 DAC - 0,60 DEAMB1ou2 - 0,808 DEAMB3 - 0,46 HAS 

 

Tabela 21 – Estimativas dos coeficientes das variáveis explicativas, erros 

padrão estimados e p-valores do teste de significância dos coeficientes do 

modelo de regressão – Variável resposta: Peso corrigido 

Variável Coeficiente Erro padrão p 

Constante 23,56 0,54 0,000 

Gênero 1,03 0,17 0,000 

Idade -0,04 0,01 0,000 

Escolaridade 0,07 0,02 0,003 

Doença Arterial Coronariana -0,53 0,21 0,013 

Deambulação com auxílio -0,60 0,23 0,011 

Acamado -0,81 0,43 0,062 

Hipertensão Arterial Sistêmica -0,46 0,18 0,009 

 Valores corrigidos também demonstram o mesmo comportamento: o 

peso encefálico diminui 0,04g/cm a cada ano de idade (p< 0,001); diminui 

0,46g/cm na vigência de hipertensão arterial sistêmica (p = 0,009); diminui 

0,60g/cm (p = 0,011) se o indivíduo necessitar de auxílio para deambular e, 

embora não exista diferença estatisticamente significante entre o peso 
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encefálico e o estado de acamamento, o p-valor se mostrou marginal (p = 

0,062) e por este motivo foi mantido no modelo, sendo responsável por uma 

redução de 0,46g/cm no peso.  

A doença arterial coronariana também se mostrou responsável pelo 

decrescimento de peso na amostra estudada, contribuindo para uma 

redução de 0,53g/cm (p = 0,013). Os homens têm 1,03g/cm (p = 0,001) a 

mais de peso encefálico e a escolaridade aumenta o peso em 0,07g/cm (p = 

0,003), por ano de escolaridade.  

4.3.3 Volume 

Modelo ajustado: Volume = 116,4 + 22,8 Penc - 2,8 Idade + 51,9 Gênero - 

35,3 HAS 

 

 

Tabela 22 – Estimativas dos coeficientes das variáveis explicativas, erros 

padrão estimados e p-valores do teste de significância dos coeficientes do 

modelo de regressão – Variável resposta: Volume 

Variável Coeficiente Erro padrão p 

Constante 116,4 161,5 0,471 

Perímetro Cefálico 22,8 2,8 0,000 

Idade -2,8 0,6 0,000 

Gênero 51,9 14,6 0,000 

Hipertensão Arterial Sistêmica -35,3 13,8 0,011 
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 Em relação ao volume, a idade é responsável por 2,8 mL (p< 0,001) 

de decréscimo no volume encefálico e a existência de hipertensão arterial 

reduz o volume em 35,3 mL (p = 0,011). O perímetro cefálico aumenta o 

volume em 22,8 mL ( p< 0,001). 

4.3.4 Volume corrigido 

Modelo ajustado: VCorr = 24,8 - 0,0502 Idade + 0,960 Gênero - 0,623 HAS 

Tabela 23 – Estimativas dos coeficientes das variáveis explicativas, erros 

padrão estimados e p-valores do teste de significância dos coeficientes do 

modelo de regressão – Variável resposta: Volume corrigido 

Variável Coeficiente Erro padrão p 

Constante 24,82 0,74 0,000 

Idade -0,05 0,01 0,000 

Gênero 0,96 0,23 0,000 

Hipertensão Arterial Sistêmica -0,62 0,24 0,010 

 

Quando corrigidos para o perímetro, foi mantida a redução de volume 

em 0,05 mL/ cm (p< 0,001) para cada ano de idade. A hipertensão arterial 

sistêmica é responsável pela redução de 0,62 mL/ cm (p = 0,010)  no volume 

e o gênero masculino possui 0,96 mL/ cm (p< 0,001) em relação às mulheres.  

 

4.3.5 Densidade 

Nenhuma variável mostrou associação com a Densidade, justificando 

sua ausência no modelo de regressão.  
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Os resultados do presente estudo são consistentes com aqueles 

encontrados na literatura, em relação às alterações morfométricas cerebrais 

durante o envelhecimento. Estudos anteriores demonstraram que o cérebro 

atrofia com a idade, resultado em alterações macroscópicas visíveis no 

tecido cerebral 35, 35, 39, 49 - 51, 55, 56, 61, 74 , mas isto representa apenas um 

estágio final de um fenômeno muito complexo 61. 

 Alguns estudos demonstraram que o peso médio do encéfalo é 9 – 

12% maior nos homens, em relação ao encéfalo das mulheres 34, 54, 56, o que 

também pôde ser observado nesta série de casos (11,1%). O peso médio do 

encéfalo do brasileiro é bem similar ao peso do encéfalo de venezuelanos, 

mas menor do que aquele reportado pelos estudos norte – americanos e 

europeus 53, 55, 56.   

Outra diferença já bem documentada entre os gêneros é que peso 

e volume encefálicos diminuem com o aumento da idade, sendo este 

decréscimo maior em homens do que em mulheres 34, 49, 56, no entanto, 

nesta casuística observou-se exatamente o contrário, o que pode ser 

explicado pelo incremento de indivíduos com declínio cognitivo 

acompanhando a progressão da idade, o que foi mais proeminente em 

encéfalos de mulheres do que em encéfalos de homens. Uma vez que 

esses encéfalos, de indivíduos com comprometimento cognitivo, não 

foram incluídos na amostra, espera-se que na presente série exista uma 

maior prevalência de homens cognitivamente normais do que mulheres, 
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que tendem a ser mais velhas e com maior prevalência de 

comprometimento cognitivo. 

Sabe-se da influência do gênero nas alterações cerebrais. O fato das 

medidas de peso e volume encefálicos durante o envelhecimento terem sido 

maiores nas mulheres idosas pode ser explicado pelas alterações hormonais 

inerentes ao gênero. Já foi documentado que o estrógeno confere uma 

maior proteção, no entanto, após a menopausa, sua redução faz com que as 

reduções de massa e volume encefálicos sejam mais pronunciadas nas 

mulheres, equiparando o gênero feminino ao masculino ou até mesmo 

sendo responsável por maior impacto determinado pelo dimorfismo sexual, a 

partir da sexta década de vida 74.  

Medidas reais de peso e volume encefálicos podem ser obtidas por 

meio da avaliação direta do encéfalo, o que torna a necrópsia “avaliação 

padrão” quando comparada aos estudos de imagem 88. O método de 

Arquimedes para a aferição do volume encefálico é simples e muito mais 

preciso para a obtenção dessa medida, do que aquela obtida pelos métodos 

de imagem 56. No entanto, existem algumas limitações nos estudos 

postmorten, considerando que as análises podem ser influenciadas por 

vários fatores, como o intervalo postmorten (intervalo que compreende o 

período que se estende do óbito à remoção do encéfalo), o momento em 

que as aferições são realizadas, os métodos de fixação do tecido e doenças 

que possam causar edema cerebral 35, 39, 52, 88 . O IPM da amostra se 

mostrou pequeno.  
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Nesta série, foi dada atenção especial aos critérios de inclusão do 

caso, de modo a evitar que sujeitos cujo óbito estava relacionado a 

condições clínicas potencialmente capazes de interferir na análise do 

encéfalo, fossem excluídos. Além disso, as aferições de peso e volume 

encefálicos foram realizadas a fresco, imediatamente após a abertura da 

calota craniana e remoção do encéfalo, o que eliminou o efeito de artefatos 

relacionados à fixação do tecido.  

Peso e volume encefálicos variam em função da altura corporal, 

justificado pelo “efeito – secular”, que se traduz no aumento da estatura e 

peso encefálico humano no último século 38,48 . O efeito secular determina 

que o aumento da estatura humana seja acompanhado pelo incremento do 

peso e volume encefálicos 34,35,52  justificando, assim, a correção das 

medidas de peso e volume encefálicos. Além disso, os procedimentos de 

correção das medidas são também necessários para eliminar a variabilidade 

da relação altura e tamanho do crânio entre os sujeitos 40.  

No presente estudo foi utilizada a medida do perímetro cefálico para 

os procedimentos de correção, ao invés da estatura. O perímetro cefálico 

tem sido considerado como sendo uma medida fidedigna e confiável nos 

estudos que utilizam a correção das medidas de peso e volume encefálicos 

40, 117. A utilização do perímetro elimina o efeito da senilidade na redução da 

estatura, na medida em que algumas doenças podem reduzir a estatura do 

sujeito além do esperado pela senescência, devido à imobilidade, 

contraturas, deformidades, o que poderia interferir na correção.  
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Foi detectado, nesta casuística, um incremento do peso e volume 

encefálicos com o aumento do perímetro cefálico, justificando assim, os 

procedimentos de ajuste. Apesar da correção, tanto o peso quanto o 

volume encefálico (totais e corrigidos) diminuem com a idade, em ambos 

os gêneros.  

Também foi observada a redução no perímetro cefálico durante o 

envelhecimento, mais pronunciada em mulheres do que em homens. 

Embora esta constatação não fosse objetivo primário deste estudo, este 

achado foi considerado como importante e portanto, descrito com certa 

ênfase, na medida em que poderá ser utilizado na prática clínica como 

medida de senecultura, após eliminação de fatores que possam contribuir 

para sua ocorrência, como a redução de tecido subcutâneo e da massa 

muscular, próprias da senescência. Se estes fatores forem eliminados, 

talvez esta medida possa ser correlacionada com o comprometimento 

cognitivo de idosos e certamente servir como um marcador de início e 

progressão de doenças neuro- degenerativas, como as demências.  

Cabem maiores elucidações sobre os fatores associados à redução 

do perímetro cefálico no envelhecimento. Já foi descrito que existem 

alterações ósseas e musculares no envelhecimento, no entanto, é 

necessário saber se a redução do perímetro é uma conseqüência da 

redução de massa muscular local ou se esta redução acontece 

independentemente das perdas musculares.  

Ainda, não foram encontrados estudos que descrevam as alterações 

de perímetro cefálico fora da puericultura; os estudos de perímetro até então 
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publicados descrevem casuísticas de recém- nascidos e adolescentes, mas 

nenhum analisou casuística de idosos. 

Um único estudo correlacionando o perímetro com as alterações 

cerebrais foi realizado por Borenstein, em 2000, tendo como resultado que 

perímetros cefálicos menores que 54,4 cm estão associados a maior risco 

de Doença de Alzheimer. No entanto, esse estudo foi feito com pacientes 

portadores de demência e não com idosos saudáveis, de modo prospectivo, 

analisando a incidência dos casos em relação ao perímetro 118.  

Na medida em que a densidade encefálica é uma relação direta 

entre o peso pelo volume encefálico e, considerando que tanto um quanto 

outro diminuem com a idade, a densidade se mostrou estável no 

envelhecimento. Os estudos que objetivaram descrever as alterações de 

densidade foram realizados por métodos de neuroimagem, buscando 

descrever as alterações regionais cerebrais de densidade de substância 

branca e cinzenta, e não globais. 

Outro ponto importante de discussão é que a amostra foi composta 

por indivíduos sem comprometimento cognitivo. Assim, os resultados levam 

à conclusão de que existe, sim, uma redução de peso e volume encefálicos 

durante o envelhecimento, mas que não são suficientes para causar 

comprometimento na função cognitiva, provavelmente devido à reserva 

cognitiva, que não está associada apenas ao tamanho do encéfalo, mas à 

sua atividade neuronal 71, 72. 

Como já dito anteriormente, a redução do peso e volume encefálicos 

é o resultado final de um fenômeno complexo. Muitos fatores podem 
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influenciar no peso e volume encefálicos durante o envelhecimento 40,55 e 

parece que o estilo de vida durante o curso de vida pode ter um papel 

importante no comprometimento encefálico 118. Já foi demonstrado que a 

atrofia encefálica global observada em sujeitos saudáveis é muito menor do 

que aquela observada em indivíduos com doenças 75.  

Alguns fatores de risco têm sido associados com a aceleração da 

redução de peso e volume encefálicos e à pior performance cognitiva 

durante o envelhecimento, como a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, a 

dislipidemia, o etilismo, o tabagismo, , a obesidade, o sedentarismo e a 

elevação de homocisteína plasmática 73,75, 78, 78, 79, 83, 84, 87, 118, 119. A 

escolaridade tem se mostrado como um fator protetor 71,72. Neste estudo, foi 

observada uma associação entre a escolaridade e o peso e volume 

encefálicos, ambos estatisticamente significantes.  

Nesta série de casos, a redução do peso encefálico corrigido se 

mostrou associada com a existência de doenças diagnosticadas em vida 

(antecedentes pessoais), número de comorbidades, Doença de Parkinson, 

hipertensão arterial, doença arterial coronariana, tabagismo, etilismo, 

capacidade de deambulação. A dislipidemia mostrou um p – valor marginal 

com a redução do peso corrigido. Considerando os valores totais de peso 

encefálico (sem correção), foi observada correlação com os antecedentes 

pessoais, número de comorbidades, hipertensão arterial, tabagismo, etilismo 

e capacidade para deambulação. Um p marginal foi observado entre o 

acidente vascular encefálico e o peso total. 
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Também foi observada uma associação entre o volume encefálico 

corrigido e a Doença de Parkinson, a hipertensão arterial, o tabagismo e a 

capacidade para deambulação. O volume total correlacionou-se com a 

hipertensão arterial, o tabagismo, etilismo e a capacidade para 

deambulação. Foi observado um p marginal entre Doença de Parkinson e a 

redução do volume total (sem correção). 

Idade e gênero também se correlacionaram negativamente com a 

redução de peso e do volume encefálicos, sendo o gênero feminino 

responsável por maiores reduções. A escolaridade mostrou uma correlação 

positiva, ou seja, quanto maior a escolaridade, maior o peso e o volume 

encefálicos, tanto totais, quanto corrigidos, na análise univariada.  

O nível sócio- econômico também não se correlacionou às reduções 

de peso, de volume e de densidade encefálicos, nem tão pouco com o 

perímetro cefálico.  

Os resultados da análise multivariada puderam auxiliar no melhor 

entendimento do papel de cada uma das variáveis explicativas com as 

reduções de peso e volume encefálicos (totais e corrigidos). Idade, gênero e 

hipertensão arterial estiveram presentes como um fator associado à redução 

em todos os modelos de peso e volume, totais e corrigidos. 

A doença arterial coronariana é bastante comum entre os idosos e 

também está associada à redução de peso encefálico. A dificuldade para 

deambulação e o estado de acamamento também estão associados à 

redução progressiva de peso, mas não de volume.  
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Embora tenha sido observado um ganho de peso e volume 

encefálicos conforme o aumento da escolaridade, na análise multivariada a 

correlação foi verificada apenas em relação ao peso. Assim, a escolaridade 

foi identificada como sendo um fator protetor frente às perdas de peso, mas 

não de volume. 

O perímetro cefálico também interfere no peso e no volume, 

aumentando 21,4g (p< 0,001) e 2,8 mL (p< 0,001), respectivamente, para 

cada cm de perímetro adicional.  

Não foi observada nenhuma associação entre densidade e as 

variáveis explicativas (clínicas e sócio – demográficas). Talvez uma 

diferença na densidade possa ser detectada por meio de estudos regionais 

do encéfalo.  

A insuficiência cardíaca, descrita como associada às alterações 

cerebrais por outros estudos, não se mostrou associada a nenhuma das 

variáveis resposta (peso, volume e densidade) 73, 77. Do mesmo modo, a 

depressão também não se correlacionou com as alterações morfométricas 

cerebrais, ao contrario de outros estudos, que descrevem uma correlação 

positiva entre a redução de volume encefálico em pacientes deprimidos 120.  

Embora o diabetes já tenha sido descrito por outros estudos 75 como 

sendo associado à redução de peso e volume encefálicos durante o 

envelhecimento, esta associação não foi encontrada no presente estudo. A 

prática de atividade física mostrou o mesmo comportamento, talvez devido à 

baixa prevalência de idosos praticantes de atividade física, o que pode ser 

explicado pelas características da amostra. Houve dificuldade de obtenção 
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do índice de massa corpórea dos cadáveres, uma vez que esse dado não 

estava disponível nos registros; as medidas de peso aferidas no serviço de 

verificação de óbito eram aproximadas e também não havia precisão na 

informação coletada com os familiares em relação a esse item de avaliação. 

Assim, a obesidade não foi incluída na análise.  

Os fatores de risco cardiovascular já foram extensivamente descritos 

como responsáveis por maior mortalidade e morbidade entre os idosos 16 - 20 

e mais especificamente com a morbidade neuropsicológica. Muitos são os 

fatores que podem contribuir para a redução do peso encefálico em 

indivíduos com doença cardiovascular.  

Os fatores de risco cardiovascular são associados com a maior 

ocorrência de acidentes vasculares encefálicos isquêmicos e lesões de 

substância branca, o que pode contribuir para o declínio cognitivo, 

dependendo de sua localização, tipo e quantidade 70. A fibrilação atrial, 

insuficiência cardíaca, hipertensão arterial podem levar a uma redução no 

fluxo sanguíneo cerebral e alterações de perfusão tecidual ou a 

hemorragias, contribuindo para a diminuição no aporte de oxigênio e outros 

nutrientes, resultando em comprometimento cognitivo e atrofia cerebral 70,73 . 

Uma vez que existem fatores de risco comprovadamente associados 

com uma aceleração no envelhecimento cerebral e diminuição da função 

cognitiva, a possibilidade de manter e até melhorar a saúde cognitiva dos 

idosos por meio de estratégias preventivas, podem e devem ser 

consideradas. O conhecimento destes fatores associados à atrofia cerebral 



Discussão 124

podem ser de extrema importância no que diz respeito à cognição, 

considerando sua prevenção.  

Estima-se que a população mundial de idosos venha a aumentar 

consideravelmente nos próximos anos, como reflexo do envelhecimento 

populacional, acompanhado do incremento do número de casos de 

demência. Em 2050, estima-se que o número de casos de Doença de 

Alzheimer na população americana irá triplicar 121 e, acompanhando este 

aumento, um extraordinário aumento dos custos com saúde devido a 

incapacidades e sobrecarga (objetiva e subjetiva), relacionadas às 

doenças incapacitantes. De acordo com Ferri e seus colaboradores 122, 

em 2003, as demências foram responsáveis por 11,2% de anos vividos 

com incapacidades.   

A Organização Mundial de Saúde, em seu documento chamado 

“Envelhecimento Ativo”, descreve as condições de idosos, mundialmente, 

e chama a atenção para as estratégias de Promoção e Prevenção em 

Saúde. Um dos modelos mais importantes para o envelhecimento bem 

sucedido é a Teoria do Curso de Vida para o Envelhecimento Ativo, que é 

um conceito muito mais amplo e que vai muito além do conceito de 

envelhecimento saudável. Este modelo é baseado no princípio de que 

devem ser criados ambientes promotores de saúde ao longo de todo o 

curso de vida, garantindo, assim, um envelhecimento saudável e ativo e 

prevenindo as doenças associadas ao envelhecimento e suas 

incapacidades 4,8. As intervenções consistem em reduzir os fatores 

associados com a ocorrência da maioria das doenças e aumentar os 
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fatores que podem proteger a saúde durante todo o curso de vida, 

comprimindo a morbidade imposta por essas doenças. 

Investigações pautadas em descrever melhor os fatores associados à 

atrofia cerebral podem revelar métodos de prevenção ou redução na 

progressão de processos patológicos, como as demências. Além disso, 

estratégias de prevenção e de promoção de saúde, simples e de baixo 

custo, podem reduzir a sobrecarga objetiva e subjetiva, os custos com saúde 

impostos pelas demências e melhorar a qualidade de vida de idosos 

portadores de síndromes demenciais e seus cuidadores.  

O enfermeiro pode auxiliar no direcionamento dos indivíduos de 

risco na rede de saúde, de acordo, não só com seu risco, mas também 

com sua complexidade assistencial e, além do direcionamento adequado, 

consultas de enfermagem e grupos de orientação educacional em todas as 

fases do ciclo vital podem ser efetivas no manejo dos riscos e no controle 

das condições predisponentes e precipitantes relacionadas ao 

envelhecimento cerebral.  

As ações de prevenção e promoção de saúde podem ser realizadas 

durante a consulta de enfermagem e não se restringem à área de atuação 

dos enfermeiros gerontólogos, mas a todas as demais áreas da 

enfermagem, considerando o conceito de teoria do curso de vida e de 

reserva cognitiva. 

Este estudo se fundamenta como base para a assistência de 

enfermagem, com ênfase na prevenção e promoção de saúde, no 

entanto, diagnósticos de enfermagem específicos, sobretudo os 
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diagnósticos de risco, devem ser desenvolvidos para que as ações de 

enfermagem possam ser a eles relacionadas. Do mesmo modo, 

intervenções de enfermagem direcionadas devem ser foco de estudos, 

caso – controlados, de modo a se obter seu real impacto na promoção de 

um envelhecimento cerebral saudável.  

Inúmeras são as possibilidades de estudo a serem desenvolvidos a 

partir deste trabalho, que buscou responder algumas perguntas mas, 

certamente, deixa tantas outras sem resposta e ainda, aponta outras não 

discutidas até então.  

O presente estudo é provavelmente o primeiro no Brasil a descrever 

as alterações morfométricas encefálicas durante o envelhecimento, em uma 

ampla série de casos necropsiados, analisando a interação entre estas 

medidas e os fatores sócio– demográficos e clínicos durante o 

envelhecimento.  

Estudos correlacionando as medidas morfométricas encefálicas e 

alguns fatores associados podem resultar em um melhor entendimento do 

envelhecimento cerebral. Análises de regressão, multivariadas, auxiliam na 

determinação do papel de cada fator associado e o seu real impacto nas 

alterações de peso e volume encefálicos no envelhecimento, assim, estudos 

como este são mandatórios atualmente.  

Uma das forças deste estudo foi a utilização de uma amostra baseada 

em uma população de necrópsia, que se constituiu em uma ampla série de 

casos, não apenas pela quantidade de casos que a compuseram, mas 

também pela representatividade à população geral de idosos na cidade de 
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São Paulo, considerando o amplo espectro de características sócio – 

demográficas e clínicas.  

Uma das limitações deste estudo foi o desenho em corte transversal, 

que por definição, são limitados para a avaliação de efeito de corte, 

principalmente relacionados aos fatores nutricionais, educacionais e estilo de 

vida que podem afetar adversamente a saúde durante o envelhecimento. 

Variáveis relacionadas a estilo de vida são melhores estudadas 

prospectivamente 74 . 

DeCarli e colaboradores, em 2005, apontam a necessidade de se 

explorar grupos considerando suas próprias características. Neste estudo, 

consideram que a maioria das pesquisas realizadas até então, que analisaram 

alterações morfológicas no envelhecimento cerebral, tem utilizado critérios 

rígidos e estritos de saúde, compondo assim, amostras que não representam o 

envelhecimento como ele é, ou seja, repleto de heterogeneidades 74.  

Assim, considera-se, finalmente, que existem alterações 

morfométricas cerebrais durante o envelhecimento. Peso e volume 

encefálicos e perímetro cefálico reduzem com o aumento da idade, 

similarmente entre os gêneros. Uma vez que existem fatores associados a 

essas reduções e que eles são, em sua maioria, determinados pelo estilo de 

vida, estratégias preventivas durante o curso de vida devem ser 

implementadas com vistas à aquisição do chamado envelhecimento “bem – 

sucedido”. Estas intervenções podem não ser totalmente conclusivas em seu 

efeito protetor, mas podem certamente reduzir a deterioração cerebral 

durante o envelhecimento.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 
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 Peso e volume encefálicos e perímetro cefálico diminuem durante o 

envelhecimento, em ambos os gêneros, sendo as alterações mais 

pronunciadas em mulheres; 

 A densidade encefálica global mantém-se estável durante o 

envelhecimento; 

 As alterações morfométricas cerebrais, por si só, não são suficientes 

para causar comprometimento cognitivo; 

 Existem muitos fatores relacionados a essas alterações, sendo a 

maioria  associada ao estilo de vida, durante o curso de vida; 

 A alta escolaridade parece ser um fator protetor frente às alterações 

morfométricas no envelhecimento 

 Os principais fatores associados à redução do peso encefálico no 

envelhecimento foram: idade, gênero, baixa escolaridade, perímetro 

cefálico, hipertensão arterial sistêmica, doença arterial coronariana, 

dificuldade de deambulação e acamamento. Os principais fatores 

associados às alterações de volume encefálico no envelhecimento 

foram: idade, gênero, perímetro cefálico e hipertensão arterial 

sistêmica; 

 Medidas de promoção de saúde, ao longo da vida, podem reduzir a 

exacerbação do comprometimento estrutural e funcional do cérebro 

durante o envelhecimento 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
 
 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE .:...................................................................... ..................................................................... 
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 (............)..................................................................................... 
 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: CORRELAÇÃO ANÁTOMO - FUNCIONAL DAS  
ALTERAÇÕES  CEREBRAIS  NO ENVELHECIMENTO:Um estudo quantitativo em material de 
necropsia 
 

2. PESQUISADOR: Lea Tenenholz  Grinberg 

CARGO/FUNÇÃO: Médica- pesquisadora INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 105290 

UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Patologia 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 SEM RISCO X�  RISCO MÍNIMO �  RISCO MÉDIO
 � 

 RISCO BAIXO �  RISCO MAIOR � 

 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA :3 anos 

 

 

 

 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
Caixa Postal 8090 – São Paulo, Brasil. 
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III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO: 

Muito obrigada por sua atenção. 

Estamos realizando um estudo para identificar como o envelhecimento ocorre no cérebro. Este estudo é muito 
importante porque ainda não sabemos direito porque as pessoas têm demência ou ficam mais esquecidas ou 
tremendo.  Este trabalho  também irá ajudar a descobrir a causa de morte de seu parente. Tratamentos novos para as 
doenças só são descorbertos fazendo estudos como este.  

Este estudo irá funcionar da seguinte maneira: 

O(a) Senhor(a) irá receber uma folha com perguntas a respeito de seu parente que faleceu. As perguntas são simples, 
porém é importante que o(a) senhor(a) pense por dois minutos antes de responder e que seja o mais exato possível. 
Caso não saiba a resposta, preencha o campo “não sei”. 

Durante a autópsia serão amostrados fragmentos de sistema nervoso central. Esses fragmentos serão estudados com 
bastante cuidado. Os resultados serão comparados com as respostas que o(a) preencheu. Não será feito nada a mais 
que o procedimento normal da autópsia e o corpo não será mutilado. 

Assim, poderemos saber qual problema no cérebro de seu familiar que provocou doenças nele. 

Não há nenhum risco neste estudo, por o(a) senhor(a) não precisará voltar aqui novamente e este estudo não atrasará 
a realização da autópsia. 

Os resultados deste trabalho são muito importantes. Algumas das doenças passam de pai para filho e. Além disso, 
afetam a maioria da população. Então, os resultados que conseguiremos poderá ajudar muitas pessoas a não ficarem 
doentes. 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO 
SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNANDO: 

Qualquer dúvida que o(a) senhor(a) tenha será esclarecida pela própria médica responsável pelo trabalho, os 
resultados estarão disponíveis somente a(o) senhor(a). A qualquer momento, se for sua vontade, o seu familiar pode 
ser retirado da pesquisa e todas as informações obtidas serão sigilosas. Uma cópia deste documente será entregue 
a(o) senhor(a) 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO 
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO 

A responsável pela pesquisa em caso de dúvidas é, 

Dra. Lea Tenemholz Grinberg                                 CRM-SP: 105290      Telefone: (011) 3061 7643 

VI - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, consinto em 
participar do presente Protocolo de Pesquisa  

São Paulo,                    de                            de 200        . Horário do término: _____________ 

__________________________________________           _____________________________________ 
assinatura do participante da pesquisa ou responsável legal   assinatura do pesquisador  
                                                                                                                 (carimbo ou nome Legível) 
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ANEXO B – ENTREVISTA CLÍNICA DO PROJETO ENVELHECIMENTO 

CEREBRAL – INFORMAÇÕES UTILIZADAS 

ENTREVISTA CLÍNICA         NPROT    NSVO           Data da necropsia: ____/____/____ 
 
Data Óbito: ______ H. Óbito: _______ H. Necro: ______ ΔT Morte: _________ H Início Entrev:  ___________ 

Nome:__________________________________________________________Idade: ____ DN: ____/____/____  

Sexo: _____ Raça: B N P A  Natural: ____ Proced: ____ Estado Civil: S C V A D  Filhos: ______ 
Escolaridade: _______ anos (  A  <4a   <8a  <12a  >15a)  Dextro    Canhoto 
Profissão: do lar   doméstica   outros___________________ 
Situação:  Ainda trabalhava    Aposentado _____a    Ap por invalidez ______ a   Outro____________ 

Informante 
 Parentesco: __________________ Freq com o pcte: D S M_______ Cuidador primário:  sim    não  NA 
Escolaridade do informante: ________ Com quem residia: ___________________________________________ 
 
Causa do Óbito:___________________________________________________________________________ 
Causas básicas/ achados clínicos: _____________________________________________________ 
 
Como correu o óbito:  em casa    logradouro público   no hospital/ transferência/ APH:  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
HPMA: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
AP:  Nega ou desconhece qualquer antecedente patológico 
 HAS    DM    DAC     ICC (TF______)     Arritmia    MP    IVP/ OAC     IRC      DLP   TCE 
 AVCi // h prévio? Há___ a –  sem seqüela   com seqüela: cognitiva motora  ________________________ 
 AIDS    Sífilis      AO/ OP   Dist Tireóide   Bronquite/ Asma    DPOC______________________________ 
 Down  Depressão  Esquizofrenia   Mania   D Parkinson  Neoplasia ______________________________ 
 TTOs anteriores: Clínicos:_________________________Cirúrgicos: __________________________________ 
 Não fazia tto ou acompanhamento médico atualmente  Nunca foi ao médico: recusa/ sem acesso 
        
 Sd demencial diagnosticada em vida: não  sim Há_____a      Etiologia: ______________________ 
 História compatível com Síndrome demencial: não   sim        
Início dos sintomas:  lento  súbito  memória   comportamento    outro______________________ 
Curso:  lento e progressivo    rápido  evolução em degraus  curso flutuante 
        

Função anterior à morte 

  Acuidades visual e auditiva preservadas   ↓acuidade visual óculos  hipoacusia  prótese 
 Dentição preservada   falhas dent/ anodontia  uso de prótese dentária  disfagia  SNG/SNE/ GTS  
 Sedentário    Atividade física:  doméstica  caminhada  trabalho  outra________Freq_____/sem 
 Andava:  s/ auxílio  c/ auxílio: pessoas parede/ móveis  equipamentos auxiliares ____________ 
 Acamado ______   Amputações _____________  Lesões cutâneas (úlceras) _________________ 
 Independente   Dependente  Tomava decisões sozinho  Não tomava decisões 
 Em que situações convivia com muitas pessoas___________________________________________________ 

FR:  Obesidade (P____ A_____ IMC______) ____________  Reposição hormonal ______________________ 
 Tabagismo:  não   sim ______anos/maço   parou      Etilismo: social alcoolismo parou _____________ 
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Medicações que usava: Não usa:  não foi prescrito  controle inadequado  NREF  NMED______________ 
Medicações: ________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Psicotrópicos: ______________________________________________________________________________ 
Automedicação: ____________________________________________________________________________ 
 
AF:  IAM_______  HAS    DM _______  Depressão: __________ Demência: _______________________ 
 Epilepsia ou convulsões:___________   Retardo mental ou autismo: _______________  Surdez: _________  
 Cegueira: ___________  Desequilibrio: __________  Tremores:_____________   Câncer ______________    
 Episódios de euforia/mania:_____________  Tentativa de Suicidio: _____________  Diabetes: ___________  
 Derrame:_______________  Fraqueza muscular: ___________ Parou de andar sem acidente:___________  
 Pai e mãe eram parentes entre si 
 Outro: ___________________________________________________________________________________ 
 
Outras Informações relevantes: 
 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ESCORES DAS ESCALAS: 
 
IQCODE: ________ CDR_____ NPI: ____ KATZ: _____ IADL: ____ PARK: ______ SCID D: ____ SCID M: ____ 
ABIPEME: _________ 
 
 
CONSENSO DIAGNÓSTICO 
 
Data: _______________ Presentes: _____________________________________________________________ 
 
Diagnóstico Principal:  sem comprometimento cognitivo  CDR 0,5 M+    CDR 0,5 MD M+   CDR 0,5 MD M- 
  DA ______________  DV ________________  DCL ________________ Outras: ____________________ 
 
Outros Diagnósticos:  AVE    Depressão    DP/ Parkinsonismo  Outros: _____________________________ 
 
RCV:  sem RCV         RCV __________________________________________________________________ 
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ESCORE CLÍNICO DE DEMÊNCIA (CDR) 
 
 
Escore Clínico de Demência 
(CDR) 
 

0 0,5 1 2 3 

 
Comprometimento 

 Normal 
0 

Questionável 
0,5 

Leve 
1 

Moderada 
2 

Grave 
3 

Memória 

Sem perda de 
memória ou 

esquecimento 
leve e 

inconstante. 

Esquecimento 
leve e constante 
(em oposição a 

eventual); 
recordação 
parcial de 
eventos; 

esquecimento 
“benigno”. 

Moderada perda de 
memória; mais 
marcada para 

eventos recentes; 
déficit interfere nas 

atividades 
cotidianas. 

Perda de 
memória grave; 
somente retém 

material 
intensamente 

aprendido; 
material novo 
rapidamente 

perdido. 

Perda de 
memória grave; 
restam apenas 

fragmentos. 

Orientação Plenamente 
orientado. 

Plenamente 
orientado, exceto 

por leve 
dificuldade nas 

relações 
temporais. 

Dificuldade 
moderada com 

relações temporais; 
orientado para lugar 
do exame; pode ter 

desorientação 
geográfica em outros 

lugares. 

Dificuldade grave 
com relações 

temporais; 
usualmente 

desorientado 
para o tempo, 

freqüentemente 
para o espaço. 

Orientado 
apenas para 

pessoa. 

Julgamento e 
resolução de 
problemas 

Resolve bem 
problemas 
diários e 

administra bem 
negócios e 

finanças; bom 
julgamento em 

relação ao 
desempenho 

prévio. 

Leve dificuldade 
em resolver 
problemas, 

similaridades e 
diferenças. 

Dificuldade 
moderada para 

administrar 
problemas, 

similaridades e 
diferenças; 

julgamento social 
usualmente mantido.

Grave dificuldade 
em administrar 

problemas, 
similaridades e 

diferenças; 
julgamento social 

usualmente 
comprometido.   

Incapaz de 
fazer 

julgamentos ou 
de resolver 
problemas. 

Assuntos 
Comunitários 

Função 
independente 
no nível usual 

no trabalho, em 
compras, 

grupos sociais 
ou de 

voluntários. 

Leve dificuldade 
nessas 

atividades 

Incapaz de funcionar 
independentemente 
nessas atividades, 

embora ainda possa 
engajar-se em 

algumas; parece 
normal à inspeção 

casual. 

Nenhuma 
referência a 

funcionamento 
independente 
fora de casa. 
Parece estar 
bem para ser 

levado a 
atividades fora 
de ambiente 

familiar. 

Nenhuma 
referência a 

funcionamento 
independente 
fora de casa. 
Parece estar 
muito doente 

para ser levado 
a atividades 

fora de 
ambiente 
familiar 

Tarefas do 
Lar e 
Atividades de 
Lazer 

Vida no lar, 
passatempos e 

interesses 
intelectuais 

bem mantidos. 

Vida no lar, 
passatempos e 

atividades 
intelectuais 
levemente 

comprometidos. 

Dificuldade leve, 
mas evidente, nas 

funções do lar; 
tarefas mais difíceis 

abandonadas; 
passatempos e 
interesses mais 

complexos 
abandonados. 

Somente tarefas 
simples 

preservadas, 
interesses muito 
restritos e mal 
sustentados. 

Sem função 
significativa em 

casa. 

Autocuidado Plenamente capaz para o 
autocuidado. Necessita estímulo. 

Requer ajuda 
para vestir-se, 

higiene e cuidado 
com objetos 

pessoais. 

Requer muita 
ajuda para o 

cuidado 
pessoal, 

incontinência 
freqüente. 
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Índice de Katz para Atividades de Vida Diária 
(Katz, S; Down, TD; Cash, HR et al – 1970) 

 
Banho I - Independente – não necessita de auxílio 

A - Auxílio – recebe assistência para banhar uma parte do corpo (dorso/pernas) 
D - Dependente  - necessita que alguém o banhe 

Vestuário I - Alcança as roupas e se veste sem auxílio 
A - Necessita de auxílio apenas para amarrar sapatos 
D - Necessita de auxílio para alcançar as roupas, para se vestir – do contrário não se veste 
completamente ou permanece totalmente despido 

Uso de sanitário I - Consegue chegar ao banheiro, usa o sanitário, e recoloca o vestuário sem auxílio (pode 
usar equipamento auxiliar como bengala, cadeira de roda, usar comadre e esvaziar pela 
manhã) 
A - Necessita de auxílio para ir até o banheiro, ou para sua higienização/ recomposição do 
vestuário após uso do sanitário/ ou no uso de comadre 
D - Não usa o banheiro para eliminações 

Transferência I - Independente (cama/ cadeira)– pode necessitar de bengala, andador. 
A - Necessita de ajuda para sentar-se/ deitar-se/ levantar-se 
D - Não sai da cama 

Continência 
 

I - Tem controle de esfíncter vésico – intestinal 
A - Apresenta “acidentes ocasionais” – perder urina/ conteúdo fecal ocasionalmente 
D - Necessita de auxílio para o controle  urinário/intestinal; uso de SVD; incontinência 

Alimentação 
 

I - Se alimenta sem auxílio 
A - Se alimenta sozinho, mas necessita de assistência para cortar os alimentos ou passar 
manteiga no pão. 
D - Necessita de auxílio para alimentar-se; usa SNG/SNE; Soroterapia/ Nutrição parenteral. 

 
I = 1 ponto e D = 0 ponto 

 
TOTAL: _______/6 
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ESCALA DE ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DA VIDA DIÁRIA (IADL) 
(Lawton & Brody) 

  

 
Total: _______ 

 
Perguntas adicionais: 
 
Ele(a) esquece panela no fogo, torneira aberta ou ferro ligado?  
Ele(a) pode ser deixado(a) em casa sozinho(a) de forma segura? 
 
 
 

 

 

A – Habilidade para usa o telefone 
 

1. Utiliza o telefone por iniciativa própria 
2. Disca alguns números conhecidos 
3. Atende mas não faz ligações 
4. Não usa o telefone de modo algum 

 
 
 
1 
1 
1 
0 

E – Lavanderia 
 

1. Lava completamente as roupas 
2. Lava pequenas peças: meias, etc 
3. Toda a roupa deve ser lavada por terceiros 

 

 
 
 
1 
1 
0 

B – Compras 
 

1. Faz compras independente/e 
2. Faz pequenas compras independente/e 
3. Precisa ser acompanhado nas compras 
4. Incapaz de fazer compras 

 
 
 
1 
0 
0 
0 

F – Transporte 
 

1. Usa independentemente transportes 
públicos ou dirige seu próprio carro 

2. Chama de táxi, mas não usa transporte 
público 

3. Usa transporte público se acompanhado 
4. Locomove-se limitadamente de táxi ou 

carro com auxílio de outros 
5. Não sai de casa/ Não usa nenhum 

transporte 
 

 
 
 
 
1 
 
1 
1 
0 
 
0 

C – Preparo de alimentos 
 

1. Planeja, prepara e serve adequadamente 
as refeições independentemente 

2. Prepara adequadamente as refeições se 
alguém lhe fornecer os ingredientes 

3. Aquece, serve e prepara refeições, mas 
não garante uma dieta adequada 

4. Necessita que alguém prepare e sirva a 
refeição 

 

 
 
 
1 
 
0 
 
0 
 
0 

G – Medicação 
 

1. É responsável por tomar sua medicação 
em dose e horários corretos 

2. Assume responsabilidade por tomar sua 
medicação se separada anteriormente por 
outros 

3. Não é capaz de tomar sua medicação 

 
 
 
1 
 
0 
 
 
0 

D – Tarefas domésticas 
 

1. Mantém a casa sozinho ou com auxílio 
ocasional (p.ex: auxílio para tarefas 
pesadas) 

2. Realiza tarefas diárias leves, como lavar 
louça, fazer a cama 

3. Realiza tarefas diárias leves, mas não 
consegue fazê-las dentro dos padrões de 
limpeza 

4. Necessita de auxílio com todas as tarefas 
domésticas 

5. Não faz/ participa de nenhuma tarefa 
doméstica 

 

 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
0 

H – Finanças 
 

1. Controla suas finanças independentemente 
(conta de banco, talão de cheque, 
preenche cheques, paga contas) 

2. Controla contas no dia a dia, mas 
necessita de auxílio com banco, compras 
maiores,... 

3. Incapaz de controlar finanças 

 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
0 

Lawton,MP; Brody, EM - The instrumental activities of Daily Living Scale. Gerontologist, 1969,  9: 179 – 186 
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CLASSIFICAÇÃO SÓCIO ECONÔMICA 

Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa de Mercado 

(ABIPEME) 
 

 
A- Em sua casa tem? 
 
 
 
 

QUANTIDADE 
 NÃO SIM 1 2 3 4 5 6 ou + 

Televisão   2 4 6 8 10 12 

Empregada mensalista   6 12 18 24 24 24 

Rádio   1 2 3 4 5 6 

Banheiro   2 4 6 8 10 12 

Aspirador de pó   5 5 5 5 5 5 

Máquina de lavar   2 2 2 2 2 2 

Automóvel de passeio   4 8 16 16 16 16 

 
TOTAL:________ 

 
B- Qual a instrução do chefe de família?      (Quem é o chefe da família: ___________ ) 
 
Sem Instrução/ primário incompleto 0 

Primário completo/ ginásio incompleto 1 

Ginásio completo/ colegial incompleto 3 

Colegial completo/superior incompleto 5 

Superior completo 10 

 
TOTAL:________ 

 
 

CLASSE ABIPEME 
CLASSE PONTOS 

A 35 OU + 

B 21 a 34 

C 10 a 20 

D 05 a 09 

E 00 a 04 
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