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Resumo 

Duarte, P.O. Estudo dos centenários de Ribeirão Preto - Brasil. 106f. 2015. 
Tese (Doutorado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 
 
Introdução: Centenários são indivíduos que atingiram um século de vida, ou seja, 
viveram cerca de 20 anos a mais do que a expectativa de vida média da 
população de países desenvolvidos e 25 anos a mais do que em países em 
desenvolvimento, como o Brasil. Eles fazem parte do segmento populacional que 
mais cresce no mundo, sendo estimados aproximadamente 3,8 milhões de idosos 
nessa faixa etária até a metade deste século. O entendimento das bases da 
longevidade e do envelhecimento saudável ainda permanece como grande 
desafio das ciências biológicas no século 21. Objetivos: 1) Conhecimento das 
características físicas, cognitivas, psíquicas, funcionais e nutricionais da 
população de centenários presentes na cidade de Ribeirão Preto-SP. 2) 
Comparar os diversos resultados obtidos entre os centenários com e sem 
síndrome demencial, desnutridos e não-desnutridos e com independência ou 
dependência funcional para Atividades Básicas de Vida Diária (ABVDs) pela 
escala de KATZ. 3) Analisar a expressão gênica transcricional (por qPCR em 
tempo real) dos genes de interesse IGF1, IGF2, IGF1R, APOE-4, FOXO1 e 
FOXO3, em linfócitos de sangue periférico dos idosos centenários. Casuística e 
Métodos: Trata-se de um estudo transversal de base populacional com idosos 
centenários residentes em Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Foram obtidas as 
medidas de peso, altura e pressão arterial, bem como a bioimpedância elétrica. 
Foi realizada avaliação geriátrica global, por meio de diversas escalas 
consagradas e análise do desempenho físico e do risco nutricional desses 
centenários. Numa segunda oportunidade, os pacientes receberam a visita, em 
jejum, para a coleta de exames laboratoriais, que foram enviados para análise da 
expressão genética dos genes de interesse. Resultados e Conclusões: Dos 59 
centenários residentes na cidade, foram avaliados 33, com média de idade de 101 
anos, sendo 27 (81,8%) do sexo feminino, 12 deles (36%) com capacidade 
cognitiva preservada, assim como independência para ABVDs. Quatorze (58,3%) 
dos pacientes que responderam a Escala de Depressão Geriátrica não 
apresentaram sintomas de depressão e demonstraram autopercepção de saúde 
satisfatória. Do ponto de vista nutricional, 33,3% deles puderam ser classificados 
como desnutrição instalada, por meio da Mini Avaliação Nutricional (MAN), 
aumentando para 84,8%, se somados aqueles em risco nutricional. O 
desempenho físico dos idosos, medido por meio da Short Physical Performance 
Battery, está significativamente correlacionado, de maneira inversa, ao Fator de 
Necrose Tumoral, à Interleucina-6, PCR ultra sensível, alfa 1 glicoproteína ácida, 
velocidade de hemossedimentação e Homocisteína, assim como, de maneira 
direta, à albumina e ao HDL Colesterol. Os centenários apresentaram elevadas 
taxas de deficiência de vitamina D e aumento de Homocisteína. Os resultados 
mostraram que na população estudada não houve diferença significativa na 
expressão dos genes IGF1R, IGF1, FOXO1, FOXO3 e APOE-4 na comparação 
entre os grupos demência e não-demência, entre os grupos independência e 
dependência para ABVDs e entre os desnutridos e não-desnutridos. Houve 
tendência de diferença na expressão do gene IGF1 entre os grupos demência e 
não-demência (p=0.07). 
 
Palavras-chave: Longevidade, Muito idosos, Hipertensão Arterial, Centenários, 
Genes associados à longevidade. 
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Abstract 

DUARTE, P.O. Ribeirão Preto - Brazil, centenarians study. 106f. 2015. Thesis 
(Doctoral). Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 
2015. 
 
Introduction: Centenarians are individuals who have reached one century of life. 
They live about 20 years longer than the population average life expectancy of 
developed countries and 25 years longer than developing countries like Brazil. 
They are part of the fastest growing population segment in the world and it is 
estimated about 3.8 million seniors in this age group by mid-century. 
Understanding the longevity basis and the healthy aging remain as great 
challenges of life sciences in the 21st century. Objectives: 1) The knowledge of 
physical, cognitive, psychological, functional and nutritional status of Ribeirão 
Preto centenarians. 2) Compare results between centenarians with and without 
dementia, malnourished or not, and independent for basic activities daily living 
(BADL) or not. 3) Analyze the transcriptional gene expression (by real-time PCR) 
of genes IGF1, IGF2, IGF1R, APOE-4, FOXO1 and FOXO3 in peripheral blood 
lymphocytes of centenarians. Casuistic and Methods: This is a cross-sectional 
population-based study of community-dwelling centenarians living in Ribeirão 
Preto, São Paulo, Brazil. Ages were confirmed by birth certificate. Weight, height 
and blood pressure measurements were obtained, as well the bioimpedance, the 
global geriatric assessment through various consecrated scales, the physical 
performance and nutritional risk of centenarians. A second chance, patients 
received one visit for the collection of fasting laboratory tests and sending the 
genetic material for analysis of gene expression. Results and Conclusions: 
Thirty three centenarians with an average age of 101 years, 27 (81.8%) of them 
were females, 12 (36%) of them with no dementia and independent for BADLs. 
Fourteen (58.3%) of volunteers who responded the Geriatric Depression Scale 
showed no symptoms of depression and 14 had the same self-perception of 
satisfactory health. Regarding nutrition state, 33.3% of patients could be classified 
as installed malnutrition by the Mini Nutritional Assessment, rising to 84.8% if we 
add those at nutritional risk. The performance measured by Short Physical 
Performance Battery was inversely correlated to the Tumor Necrosis Factor, 
Interleukin-6, ultra sensitive PCR, alpha-1 acid glycoprotein, ESR and 
homocysteine, and as a direct manner correlated to albumin and HDL Cholesterol. 
The centenarians showed high levels of vitamin D deficiency and 
hyperhomocysteinemia. The results showed no significant difference in the IGF1R, 
IGF1, FOXO1, FOXO3 and APOE-4 expression between Dementia and No 
dementia groups, between Independent and Dependent groups for BADL and 
between Malnourished and no malnourished groups. There is a tendency of 
difference in the expression of IGF1 gene between Dementia and No dementia 
groups (p=0.07). 
 
Key-words: Longevity, Very old, Centenarians, Hypertension, Dementia, longevity 
genes 
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Centenários são indivíduos que atingiram um século de vida, ou seja, 

viveram cerca de 20 anos a mais que a expectativa de vida média da população 

de países desenvolvidos, e 25 anos a mais que em países em desenvolvimento, 

como o Brasil. Eles fazem parte do segmento populacional que mais cresce no 

mundo, sendo estimado aproximadamente 3,8 milhões de idosos nessa faixa 

etária até a metade deste século (UNITED NATIONS POPULATION DIVISION, 

2000). 

O idoso centenário é um importante modelo de estudo do envelhecimento 

bem sucedido em nossa população. Espécies de vida mais longa possuem vários 

mecanismos para compensar os danos relacionados ao envelhecimento (stress 

oxidativo, encurtamento dos telômeros, e outros), mais eficazes do que os das 

espécies de vida mais curta (WILLCOX, D.C.; WILLCOX B.J.; POON, 2010). 

O entendimento das bases da longevidade e, mais importante, do 

envelhecimento saudável, ainda permanecem como grandes desafios das 

ciências biológicas no século 21. Entender como os fatores ambientais, genéticos 

e suas interações contribuem para o alcance desse fenótipo, maximizando as 

possibilidades de se evitarem doenças e aumentando a saúde da população, é 

um conhecimento desejado desde a idade média e persiste até os dias atuais. 

Esse conhecimento pode permitir a implementação de intervenções para melhorar 

a saúde humana ainda mais (BERNSTEIN et al., 2004; WILLCOX, D.C.; 

WILLCOX B.J.; POON, 2010). 

O Brasil é um dos países do mundo que mais rapidamente está 

envelhecendo, sendo cada vez mais comum encontrar pessoas centenárias. O 

número de centenários no pais triplicou em apenas uma década, segundo os 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) e do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com o Censo de 2010, 

foram contabilizados mais de 24.236 centenários no Brasil, sendo 7.247 homens 

e 16.989 mulheres, corroborando com o denominado processo da feminização do 

envelhecimento. Desses, 59 eram de Ribeirão Preto-SP, sendo 53 mulheres e 

seis homens.  

Os determinantes da longevidade excepcional são multifatoriais e 

envolvem processos complexos, a maioria do quais, ainda não são entendidos 
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completamente. Importantes avanços têm sido conquistados na compreensão dos 

mecanismos que influenciam o envelhecimento e a expectativa de vida 

(MARQUES; MARKUS; MORRIS, 2010; WILLCOX, D. C. et al., 2006). 

Existe ampla evidência de que fatores genéticos estão envolvidos na 

longevidade extrema, tanto em humanos quanto em outros animais (BROER et 

al., 2015). Dados de dois estudos, o New England Centenarian Study e Okinawa 

Centenarian Study, demonstram que os irmãos e filhos de centenários possuem 

probabilidade, significativamente maior, de viverem além dos 90 anos do que 

grupos controles nascidos na mesma época; confirmando a importância da 

herança genética na determinação da sobrevida dos seres humanos (PERLS; 

TERRY, 2003a; WILLCOX, D. C. et al., 2006). 

Inúmeros mecanismos biológicos estudados têm sido envolvidos ou 

associados ao processo de envelhecimento. Embora não completamente 

entendidos, esses mecanismos incluem as vias de sinalização da insulina, IGF-1 

(insulin-like growth factor-1) e lipoproteínas, dano oxidativo, reparo do DNA (ácido 

desoxirribonucleico), supressão tumoral, processos inflamatórios e disfunção 

mitocondrial (CARTER et al., 2007; SEBASTIANI et al., 2012). 

Dentre as diversas vias relatadas, a via de sinalização da insulina IGF-1 foi 

uma das primeiras a demonstrar interferência na sobrevida de modelos animais e 

por isso é uma das mais estudadas (COHEN; DILLIN, 2008). Ela envolve eventos 

de fosforilação em cascata por meio da via de fosfatidil inositol 3-quinase (PI3K) / 

AKT/piruvato desidrogenase quinase (PDK) que, finalmente, regula a 

translocação nuclear e a atividade da proteína FOXO (forkhead transcription 

factor) (Figura 1).  
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Figura 1: Representação da cascata de fosforilação que culmina na regulação da 
translocação e atividade das proteínas FOXO. (Adaptada de CHUNG et al., 
2010).  

 

 

As proteínas FOXO exercem importante papel na longevidade e supressão 

tumoral celular por regular genes alvos envolvidos na resistência ao estresse 

oxidativo, metabolismo celular, parada do ciclo celular e apoptose. A família Fox 

traduz uma variedade de estímulos ambientais, incluindo insulina, GH (hormônio 

de crescimento), nutrientes e estresse oxidativo na expressão de genes 

específicos (CALNAN; BRUNET, 2008). 

Vias de sinalização da insulina regulam negativamente a FOXO. Portanto, 

quando a sinalização da insulina ou IGF é baixa, a FOXO é ativada e ocorre 

aumento no tempo de vida celular. Alelos da FOXO3A foram associados à 

longevidade em estudos de populações europeias e asiáticas. Eles aumentariam 

a expressão e atividade da FOXO3A promovendo melhor saúde e aumentando a 

sobrevida humana (FLACHSBART et al., 2009; LI et al., 2009). 

Existem mais de cem genes candidatos identificados e analisados para 

possível associação com a longevidade. Embora muitos desses genes candidatos 
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tenham sido estudados, apenas dois têm seus resultados amplamente replicados 

em pesquisas de diferentes populações: Os genes APOE-4 (apolipoproteína E) e 

FOXO3 (SCHACHTER et al., 1994; SEBASTIANI et al., 2012; WILLCOX et al., 

2008).  

O alelo ε4 da APOE é bem conhecido por aumentar o risco de doenças 

cardiovasculares e doença de Alzheimer. Ele foi encontrado em menor frequência 

em nonagenários e centenários, quando comparado a adultos jovens, sugerindo 

que os indivíduos com esse alelo não vivem tanto quanto aqueles que não o 

possuem. Ao contrário, a frequência do alelo ε2 está aumentada nos indivíduos 

longevos e pode oferecer efeito protetor para as doenças cardiovasculares e 

doença de Alzheimer (SCHACHTER et al., 1994). 

Estudos de biologia molecular em idosos centenários têm identificado 

outros genes potencialmente atribuídos ao aumento da expectativa de vida 

nesses pacientes. Entretanto, as pesquisas genéticas relacionadas ao 

envelhecimento ainda estão em amadurecimento, exatamente pelo caráter 

complexo e multifatorial do processo. Avanços no entendimento dessa área 

requerem abordagens interdisciplinares (MARQUES; MARKUS; MORRIS, 2010). 

Pessoas longevas, geralmente têm como característica menor prevalência 

das principais doenças crônicas como as cardiovasculares, acidente vascular 

cerebral, doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes, neoplasias, doença de 

Alzheimer ou atraso expressivo no aparecimento dessas doenças; mecanismo 

conhecido como compressão de morbidade (WILLCOX, B. J. et al., 2006). 

Várias classificações na literatura tentam organizar a heterogeneidade de 

centenários em grupos, com base no seu estado de saúde: excepcional (todas as 

funções intactas e classificadas como excelentes), normal (manutenção das 

funções cognitivas e físicas), frail (comprometimento da função cognitiva ou física) 

e fragile (deteriorização de ambas as funções cognitiva e física) (GONDO et al., 

2006), ou na história clínica: os sobreviventes (que sobreviveram à doença), os 

retardatários (que desenvolveram a doença tardiamente) e escapers (chegaram 

aos 100 anos sem doenças) (EVERT et al., 2003). 

Estudo dinamarquês com gêmeos fraternos e idênticos relatou que cerca 

de 25% da longevidade é atribuível a fatores hereditários. Em outras palavras, as 
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diferenças ambientais responderiam por, pelo menos, 75% das variações na 

idade de morte no conjunto dos gêmeos estudados (HERSKIND et al., 1996). 

Dessa forma, inúmeros fatores ambientais estão envolvidos com o aumento da 

expectativa de vida desses idosos longevos. 

Estudo com centenários judeus da Europa Central e seus filhos encontrou 

aumento nos níveis de Colesterol HDL (high density lipoprotein) e baixos níveis de 

LDL (low density lipoprotein), menor prevalência de hipertensão arterial, doenças 

cardiovasculares e síndrome metabólica, nessa população (BARZILAI et al., 

2001).  

No estudo dos centenários de New England (1.500 centenários de oito 

cidades da região de Boston), 85% eram mulheres e estavam melhor preparadas 

para enfrentar doenças ou conviver com elas do que os homens, que eram todos 

casados. Poucos casos de obesidade foram relatados. Entretanto, 20% dos 

centenários eram tabagistas. O nível de renda e a escolaridade não foram fatores 

determinantes da longevidade e 90% deles viveram independentemente até 92 

anos de idade (PERLS; TERRY, 2003a). 

Estudos em outros países mostraram que até 30% dos centenários têm 

ótima capacidade cognitiva e o tempo de incapacidade funcional desses 

indivíduos é o menor possível (CHRISTENSEN et al., 2008; PERLS; TERRY, 

2003b). Entretanto, não existem dados disponíveis sobre essa população no 

Brasil, o que motiva a busca por informações sobre esse, ainda raro, fenótipo, a 

fim de se perseguir eventuais fatores protetores, do ponto de vista ambiental, 

psíquico, biológico e genético, que possam contribuir para o entendimento da 

longevidade na população brasileira e fornecer bases para a implementação de 

medidas de promoção para um envelhecimento ativo e bem sucedido. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo geral 

 

Estudar a população de centenários de Ribeirão Preto-SP, Brasil, 

identificando fatores associados à melhor condição cognitiva, nutricional e 

funcional.  

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Conhecimento das características físicas, cognitivas, psíquicas, 

funcionais e nutricionais da população de centenários residentes na 

cidade de Ribeirão Preto-SP, Brasil. 

 

2. Comparar os diversos resultados obtidos entre os centenários com e 

sem síndrome demencial, desnutridos e não desnutridos e com 

funcionalidade preservada, ou não, para as atividades básicas de VIDA 

DIária (ABVDs). 

 

3. Analisar a expressão gênica transcricional (por qPCR em tempo real) 

dos genes associados a via de sinalização de insulina e lipoproteínas 

IGF1, IGF2, IGF1R, FOXO1, FOXO3 e APOE-4 em linfócitos de sangue 

periférico dos idosos centenários e comparar as diferenças na expressão 

desses genes entre os centenários preservados, do ponto de vista 

cognitivo, funcional e nutricional, ou seja, caracterizados por um 

envelhecimento mais bem sucedido. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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3.1 Delineamento do estudo e participantes 

 

Trata-se de um estudo transversal de base populacional com idosos 

centenários residentes em Ribeirão Preto-SP, Brasil. A pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), em 

09/04/2012, Processo nº 903/2012 (Anexo A). 

A meta foi avaliar o maior número possível de idosos encontrados em 

uma população de 59 centenários moradores na cidade, de acordo com o 

Censo 2010. Os participantes foram selecionados por meio de bancos de 

dados existentes nos seguintes sistemas: 

 

1. Cadastro da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, 

denominado “Hygia", para pacientes residentes na cidade e usuários 

do Sistema Único de Saúde (SUS) (Anexo B). 

2. Cadastro de dois dos maiores planos de saúde privados existentes na 

cidade de Ribeirão Preto-SP (Unimed e São Francisco). 

 

As famílias e/ou voluntários foram previamente contatados via telefone 

para conhecimento sobre a pesquisa e, então, convidados a participar. 

Todos os pacientes foram avaliados em domicílio, visto que muitos 

apresentavam restrição de mobilidade, evitando ocasionar desconforto aos 

mesmos ou seus cuidadores, aumentando a adesão à participação. 

Na primeira visita, os voluntários e/ou seus responsáveis legais foram 

esclarecidos acerca da natureza do estudo, dos testes clínicos e laboratoriais, 

aos quais seriam submetidos, sendo lido e assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com a normas exigidas pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP (Anexo C). 

Os pacientes tiveram a idade cronológica confirmada com a 

apresentação e checagem de, pelo menos, um documento original, que poderia 

ser: Certidão de Nascimento, Batismo ou de Casamento.  
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A ausência de comprovação documental da idade e quadro de 

adoecimento agudo foram os únicos critérios de exclusão do estudo. 

O pesquisador precisou de duas visitas para a coleta de dados clínicos e 

uma visita para a coleta de sangue, com o auxílio da equipe de enfermagem do 

Laboratório Behring de Ribeirão Preto, parceiro na análise dos exames 

laboratoriais. Um tubo com anticoagulante EDTA e sangue do paciente era 

encaminhado pelo pesquisador, no mesmo dia da coleta, ao Laboratório de 

Citogenética e Mutagênese do Departamento de Genética da Faculdade de 

Medina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), sob a 

coordenação da Profª Drª Elza Tiemi Sakamoto Hojo, para avaliação da 

expressão gênica transcricional (por qPCR em tempo real) dos genes de 

interesse. 

 

 

3.2 Medidas antropométricas 

 

As medidas antropométricas realizadas foram: peso, altura, 

circunferência da cintura (CC), do quadril (CQ) e da panturrilha (CP). 

Peso: Para medição correta do peso foi orientado que a mesma fosse 

realizada pela manhã, com os idosos vestindo roupas leves, sem calçado, de 

preferência em jejum e com a bexiga vazia. Para a medida do peso corporal, foi 

utilizada balança digital, da marca G-tech, modelo Glass 3 Control, com 

capacidade de 180 kg. Em caso de incapacidades, o peso foi estimado pelas 

equações de Chumlea et al. (1988), que necessitam de várias medidas 

antropométricas: 

Homem: Peso (kg) = (0,98 x circunferência da panturrilha) + (1,16x 

altura do joelho) + (1,73 x circunferência do braço) + (0,37 x prega cutânea 

subescapular) - 81,69.  

Mulher: Peso (kg) = (1,27 x circunferência da panturrilha) + (0,87x 

altura do joelho) + (0,98 x circunferência do braço) + (0,4 x prega cutânea 

subescapular) - 62,35. 
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Estatura: Os idosos foram orientados a ficar descalços, na posição 

ereta, olhando para o horizonte. A estatura corporal foi medida entre a distância 

do vértex e a região plantar. O estadiômetro utilizado para as medidas foi uma 

barra vertical, inextensível, graduada a cada 0,5 cm, da marca Altura Exata 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Estadiômetro para medida da altura. 

 

 

Para os pacientes acamados, foram aplicadas as equações para estimar 

a estatura a partir da altura do joelho, segundo Chumlea, Roche e Steinbaugh 

(1985). 

Homem: Estatura (cm) = (2,02 x altura do joelho) - (0,04 x idade) + 64,19 

Mulher:  Estatura (cm) = (1,83 x altura do joelho) - (0,24 x idade) + 84,88 

Índice de Massa Corporal (IMC): para o cálculo do IMC foi empregada 

a fórmula abaixo. O resultado foi expresso em kg/m2. 
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Circunferência da Panturrilha (CP): Esta medida foi obtida com o 

avaliado sentado, com os pés afastados. Uma fita inelástica foi colocada ao 

redor da panturrilha e localizada a máxima circunferência (LOHMAN; ROCHE; 

MARTORELL, 1988). 

Circunferência da Cintura (CC) e Quadril (CQ): a CC foi medida no 

menor diâmetro na altura da crista ilíaca e da última costela flutuante, que é a 

parte mais estreita do tronco, e a CQ foi medida na extensão máxima das 

nádegas (PITANGA, 2000). 

 

 

3.3 Bioimpedância elétrica  

 

Após as medidas de peso e estatura ou a aplicação das fórmulas de 

estimativas e, ainda, com o paciente em jejum (8 horas do período do sono), foi 

realizada a bioimpedância elétrica (BIA) tetra polar, 800 microamperes e 50 

kilohertz (aparelho Biodinamics modelo 450). Os eletrodos foram posicionados 

no padrão ipsilateral do pulso e tornozelo e na linha distal do metacarpo e 

carpo no dimidio dominante (BAUMGARTNER et al., 1998). Ao todo, sete 

pacientes não se submeteram ao exame; sendo dois por óbito, antes da 

realização da parte física da pesquisa, três por uso de marca-passo 

(contraindicando o exame) e dois por impossibilidade técnica. Outros 26 

centenários realizaram o exame sem nenhum problema. A massa muscular 

esquelética (MME) foi estimada a partir da BIA utilizando equações de estudos 

já realizados e validados em populações caucasianas, afro-americanas e 

hispânicas (JMcGEE; JENSEN, 2000), onde: 

 

MME(kg) =  [(Estatura2  / Resistência) x 0,401] + (sexo × 3.825) - 

(idade × 0.071)] + 5,102 
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em que a altura deve ser calculada em centímetros; resistência em ohms; para 

sexo masculino = 1 e feminino = 0 e idade em anos. A MME foi convertida em 

índice de massa muscular (IMM), dividindo-a por metros ao quadrado: 

 

IMME = MME/Estatura2 

 

 

3.4 Avaliação clínica 

 

Todos os pacientes foram submetidos à avaliação geriátrica ampla 

(AGA), com atenção para patologias pregressas, hábitos de vida, uso de 

medicamentos, rede de suporte social e de cuidados, internações prévias e 

avaliação cognitiva com a aplicação do Mini Exame do Estado Mental (MEEM), 

fluência verbal e teste do desenho do relógio (BRUCKI et al., 2003; FOLSTEIN 

et al., 1975; KIRBY et al., 2001; LONG; WOLPAW; LEUNG, 2015). A avaliação 

funcional foi obtida por meio de escalas de atividades básicas e instrumentais 

de vida diária (Escalas de Lawton e Brody e Escala de Katz) (LAWTON; 

BRODY, 1969; KATZ; STROUD, 1989). 

O parâmetro humor foi avaliado pela Escala de Depressão Geriátrica 

(EDG) (ALMEIDA; ALMEIDA, 1999a) e a avaliação nutricional pela aplicação 

da Mini Avaliação Nutricional (MAN) (GUIGOZ; LAUQUE; VELLAS, 2002) com 

o paciente ou o seu cuidador principal. Também foram realizadas medidas da 

pressão arterial na posição sentada, sempre que possível, por três vezes no 

braço direito e três vezes no braço esquerdo para verificar se havia diferença 

significativa de pressão entre os membros (>10mmHg). A pressão arterial foi 

medida com o esfignomanômetro aneroide Tycos. Foi calculada a média das 

três medidas do membro superior direito, posto que em nenhum caso houve 

diferença de medida entre os membros. 

A presença de fragilidade foi avaliada com base na análise de cinco 

parâmetros descritos por Fried et al. (2001), que podem caracterizar os 

fenótipos da síndrome: 1) perda de peso não intencional (≥4,5kg ou ≥5% do 
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peso corporal do ano anterior); 2) exaustão avaliada por autorrelato de fadiga, 

indicado por duas questões da Center for Epidemiological Studies - Depression 

(CES-D); 3) diminuição da força de preensão, medida com dinamômetro na 

mão dominante e ajustada ao sexo e IMC; 4) baixo nível de atividade física, 

medido pelo dispêndio semanal de energia em quilocalorias, ajustado segundo 

o sexo (com base no autorrelato das atividades e dos exercícios físicos 

realizados, avaliados pelo Minnesota Leisure Time Activities Questionnaire); 5) 

lentidão, medida pela velocidade da marcha, indicada em segundos (distância 

de 4,6 m, ajustada segundo sexo e altura). Pessoas com três ou mais dessas 

características seriam classificadas como frágeis e as com uma ou duas, como 

pré-frágeis. 

A aplicação do MEEM (BRUCKI et al., 2003; FOLSTEIN et al., 1975) 

(Anexo D), exame largamente utilizado como rastreio de demência e com boa 

reprodutibilidade interaplicadores; compreende cinco seções, em que busca 

avaliar orientação, registro, atenção e cálculo, memória e linguagem. É 

pontuado de zero a 30, e a menor pontuação indica pior desempenho cognitivo. 

Foram considerados como não portadores de demência os participantes 

selecionados para o grupo controle que obtiveram pelo menos 20 pontos no 

MEEM e que não apresentavam informações sugestivas de comprometimento 

funcional a partir de déficits cognitivos durante a entrevista, conforme 

recomendação dos critérios diagnósticos de síndrome demencial do DSM-IV 

(Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) (GMITROWICZ; 

KUCHARSKA, 1994) (Anexo E). 

Foi aplicado o questionário da MAN, constituído por 18 questões que 

se dividem em duas partes. Na primeira parte estão contidas seis perguntas 

relativas à avaliação da ingestão alimentar e perda ponderal nos últimos três 

meses, mobilidade, ocorrência de estresse psicológico ou doença aguda 

recente, alterações neuropsicológicas e IMC. A segunda parte aborda questões 

acerca de medidas antropométricas, como circunferências de braço e 

panturrilha; investigação alimentar, como o número de refeições consumidas, 

ingestão de líquidos e alimentos; autonomia para se alimentar; avaliação 
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global, com perguntas relacionadas ao estilo de vida e aos medicamentos 

utilizados, e autoavaliação relativa à saúde e nutrição do idoso. Com isso, 

soma-se a pontuação: menos de 17 pontos, desnutrido, de 17 a 23,5, sob risco 

de desnutrição e de 24 a 30, estado nutricional normal (McGEE e JENSEN, 

2000) (Anexo F). 

Dos 33 pacientes avaliados, o questionário foi aplicado de forma 

completa em 30 idosos. Na maioria dos casos, com o auxílio do cuidador. Foi 

aplicado também o teste de desempenho físico Short Physical Performance 

Battery (SPPB), já validado para a população brasileira (NAKANO, 2007). Este 

instrumento é composto por três testes que avaliam, na seqüência, o equilíbrio 

estático em pé, a velocidade de marcha em passo habitual, medida em dois 

tempos em determinado percurso de ida e volta e, indiretamente, a força 

muscular dos MMII por meio do movimento de levantar-se da cadeira e sentar-

se nela cinco vezes consecutivas e sem o auxílio dos membros superiores. 

Entretanto, como se tratava de estudo com pacientes com risco de quedas 

presumivelmente maior, foi excluída a 3ª análise de equilíbrio do teste original, 

que avalia um pé a frente do outro em linha reta por 10 segundos chegando, 

portanto, a uma soma que variava de 0 a 10 pontos na classificação do 

desempenho físico (Anexo G). 

 

 

3.5 Avaliação laboratorial 

 

Foram realizadas coletas de sangue com o paciente em jejum de 10 

horas para dosagens de Glicemia, Insulinemia, Lipidograma completo, TSH 

(hormônio estimulante da tireoide), Sódio, Potássio, Cálcio total, Albumina, 

Ureia, Creatinina, Hemograma completo, Proteína C Reativa (PCR) ultra 

sensível, alfa 1 glicoproteína ácida (α1 GPA), Velocidade de 

hemossedimentação (VHS), Interleucinas (IL) 1, 6, TNF-α (fator de necrose 

tumoral-alfa), Vitaminas D e B12, Ácido Fólico e Homocisteína. Os exames 

foram processados no Laboratório Behring de Ribeirão Preto-SP (Anexo H). 
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3.6 Avaliação genética 

 

Coleta de sangue e separação de células mononucleares do sangue 
periférico (PBMCs)  

 
As amostras de sangue de cada paciente foram encaminhadas ao 

Laboratório de Citogenética e Mutagênese do Departamento de Genética da 

FMRP-USP. Foram coletados 20 mL de sangue periférico por punção venosa 

em tubos vacutainer com EDTA® (Sigma, St. Louis, MO, EUA). Após a coleta, 

as amostras foram mantidas sob refrigeração até o momento da separação das 

PBMCs (peripheral blood mononuclear cells), realizada no mesmo dia da 

coleta. O isolamento das células mononucleares foi realizado por meio de 

centrifugação por gradiente de densidade utilizando Ficoll-Paque (d=1,077 

g/mL) (GE Healthcare, Piscataway, NJ, EUA), de acordo com procedimento 

previamente descrito por Böyum (1968), com modificações. 

Durante a separação celular, foi adicionado a cada amostra de sangue 

volume igual de solução salina 0,9% estéril (1:1). As amostras foram, então, 

depositadas gentilmente sobre uma solução Ficoll-Paque na proporção 2:1. Os 

tubos com as amostras foram centrifugados por 15 minutos a 400 x g, em 

temperatura ambiente. Após a centrifugação, um anel de células 

mononucleares foi obtido, localizado na interface entre o Ficoll-Paque e o 

plasma sanguíneo. Essas células foram colhidas com o auxílio de pipeta 

Pasteur e submetidas à lavagem com solução salina 0,9% estéril e posterior 

centrifugação a 100 x g por sete minutos. O pellet foi ressuspendido em 200 µL 

de solução salina, tratada previamente com dietilpirocarbonato (DEPC, Sigma, 

St. Louis, MO, EUA). Em seguida, as células foram submetidas à separação de 

fases orgânicas. 

 

Extração de RNA, quantificação e avaliação de sua integridade 

As amostras de RNA, obtidas de PBMCs, foram extraídas com a 

utilização do reagente TRIzol (Invitrogen), que consiste de uma solução 

monofásica de fenol e isotiocianato de guanidina, permitindo realizar a 
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precipitação sequencial de RNA (ácido ribonucleico), DNA e proteínas, a partir 

de uma única amostra, de acordo com procedimento previamente descrito 

(CHOMCZYNSKI, 1993). Para tal, foi utilizado 1 mL do reagente para cada 5 

mL de amostra de sangue total; que foram, então, divulsionadas vigorosamente 

e incubadas por cinco minutos à temperatura ambiente, para permitir completa 

dissociação de complexos de nucleoproteínas. Em seguida, foram adicionados 

200 μL de salina DEPC e 200 μL de clorofórmio para cada 1 mL de TRIzol às 

amostras, seguido de agitação vigorosa por aproximadamente 15 segundos e 

incubação por cinco minutos à temperatura ambiente. Para a separação da 

solução em três fases (aquosa, interface e orgânica), os tubos foram 

centrifugados a 12000 x g por 15 minutos a 4°C, sendo que o RNA se 

conservou exclusivamente na fase aquosa, que foi transferida para um novo 

tubo.  

A precipitação do RNA procedeu-se com a adição de 800 μL de 

isopropanol para cada 1 mL de TRIzol, seguida de homogeneização por 

inversão e incubação a -20°C overnight. Após esse período, as amostras foram 

centrifugadas a 12000 x g por 10 minutos a 4°C e o sobrenadante descartado. 

Posteriormente, para retirada de impurezas do RNA foram realizadas três 

lavagens com 1 mL de etanol 75% DEPC gelado para cada 1 mL de TRIzol. 

Durante cada uma das lavagens, as amostras foram misturadas por 1 min 

seguido de centrifugação a 7500 x g por 5 min a 4°C. Após a etapa das 

lavagens e da evaporação de todo o etanol, o RNA foi eluído em 20 μL de 

água, previamente tratada com DEPC, e imediatamente armazenado em 

freezer a -80ºC. 

Todas as amostras de RNA foram quantificadas e avaliadas quanto à 

sua pureza, utilizando o espectrofotômetro NanoVue Plus® (GE Life Sciences), 

nos comprimentos de onda 230 nm, 260 nm e 280n m. Sendo que os valores 

considerados ideais para a razão A260/A280 variaram entre 1,8 e 2,1, 

demonstrando ausência de contaminação por proteínas. Também foi analisada 

a contaminação por compostos orgânicos, tais como fenol e/ou guanidina, por 

meio da razão A260/A230, não podendo os valores serem inferiores a 1,7 ou 
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superiores a 2,2. Somente as amostras que apresentaram razões dentro das 

faixas aceitáveis foram utilizadas. 

A integridade da molécula de RNA foi avaliada pelo kit RNA 6000 Nano 

(Agilent, Technologies, Santa Clara, CA, EUA), no aparelho Agilent 2100 

Bioanalyzer (Agilent), seguindo as instruções do fabricante. O gel para 

separação das amostras de RNA e as próprias amostras (150 ng de RNA) 

foram aplicados em nano chips contendo microcanais interconectados, os 

quais foram usados para a separação dos fragmentos por eletroforese. Este 

sistema calcula o número de integridade do RNA (RIN, do inglês RNA Integrity 

Number) com escala de 0 a 10. No presente estudo, foram utilizadas somente 

amostras com valor de integridade ≥7,0 (Figura 3). Segundo as 

recomendações da Agilent, as amostras que apresentassem RIN menores que 

7,0 deveriam ser descartadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Densitometria da amostra de RNA do voluntário centenário C01 isolada de 
células mononucleares de sangue periférico - RNA integrity number (RIN) = 
8,9. 
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Extração de DNA 

O DNA genômico foi extraído de acordo com o protocolo de extração 

Gentra® Puregene® Blood Kit (Qiagen, Valencia, CA, EUA), adaptado para 

sangue periférico congelado (-80ºC). Para tal, foi utilizado 300 µL de sangue 

periférico congelado de cada amostra, adicionando-se 20 mL de solução de lise 

de glóbulos vermelhos, incubando-se por 10 minutos à temperatura ambiente e 

subsequente centrifugação a 3.000 x g por 5 min. Após a centrifugação, retirou-

se todo o sobrenadante; adicionando-se, posteriormente, 1 mL de tampão 

fosfato-salino (PBS, do inglês phosphate buffered saline) e centrifugado a 2000 

x g por 3 minutos. Após a centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o 

pellet homogeneizado. Imediatamente, foram adicionados 400 µL de solução 

de lise de glóbulos brancos, seguido de homogeneização por inversão e 

incubação, em temperatura ambiente overnight. Após esse período, 

acrescentaram-se 200 µL de solução de precipitação de proteínas a cada 

amostra, homogeneizando vigorosamente por 20 segundos e centrifugando-se 

a 3000 x g por 5 minutos. Logo após, o sobrenadante foi descartado e 

adicionaram-se 500 µL de isopropanol absoluto gelado a cada amostra, com 

posterior agitação por inversão e centrifugação a 2000 x g por 5 minutos. 

Após a centrifugação, o sobrenadante foi descartado e realizada 

lavagem em cada amostra, utilizando-se 500 µL de etanol 70%, seguido de 

centrifugação a 2.000 x g por três minutos a 4°C. O etanol foi descartado, 

sendo o pellet seco em temperatura ambiente, deixando o tubo aberto e 

invertido por 20 minutos. O DNA foi eluído em 25 μL de tampão TE (10 mM 

Tris; 1 mM EDTA, ácido etilenodiamino tetra-acético) e estocado a 4ºC. Após o 

período de 24 horas, as amostras foram quantificadas no aparelho de 

espectrofotometria NanoVue Plus® (GE Healthcare Life Sciences). Ao final, o 

material foi estocado a -20ºC até o momento de uso. A integridade do DNA 

genômico extraído foi avaliado por meio de eletroforese em gel de agarose 

(1%), corado com brometo de etídeo. 
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Transcrição reversa (RT-PCR) para obtenção do cDNA 

Para a remoção de possíveis moléculas de DNA nas amostras de RNA, 

utilizou-se o kit Deoxyribonuclease I Amplification Grade (Invitrogen), com 

volume final de 10 μL para cada amostra seguindo as proporções: 1 μL de 

DNase Reaction Buffer 10x (Invitrogen), 1 μL de DNase I Ampgrade 1U/μL 

(Invitrogen), 1 μg de RNA total e água livre de nucleases para completar o 

volume. As amostras foram armazenadas em temperatura ambiente por 15 

minutos, seguindo com adição de 1 μL de EDTA (25 mM) para inativação da 

DNase, e então aquecidas por 10 minutos a 65ºC, finalizando a reação. 

Após a etapa de purificação do RNA, foram realizadas as reações de 

RT-PCR (real-time polymerase chaim reaction) para obtenção de cDNA. Para 

tal, foi utilizado o kit superScript® III Reverse Transcriptase (Invitrogen, 

Carlsbad, USA), adicionando-se 0,5 μL de oligo(dT)12-18 primer (0.5 µg/µl) aos 

RNAs provenientes da reação com DNase. As amostras foram incubadas por 

10 minutos a 70ºC e transferidas para o gelo ao fim da reação. Logo após, 

foram acrescentados 4 μL 5x First-strand Buffer, 2 μL de DTT (0,1 M), 1 μL de 

dNTP (10 Mm) e 1 μL de superScript® III RT (200 U/ μL) em cada amostra. 

Essas amostras foram, então, divulsionadas e incubadas a 50ºC por 50 

minutos, seguido de inativação da reação, incubando-as novamente a 70ºC por 

15 minutos. O produto da reação foi estocado a -20°C. 

Para a confirmação da reação de transcrição reversa, realizou-se PCR 

convencional utilizando o kit Taq DNA polymerase recombinant (Invitrogen). As 

reações foram compostas por 2,5 μL de 10x PCR reaction buffer, 1,0 μL de 

MgCl2 (50 mM), 0,5 μL de dNTP (10 mM), 0,5 μL do iniciador B2M forward (5’ 

CTCTGCTCCTCCTGTTCGAC 3’) e 0,5 μL do reverse (5’ 

ACGACCAAATCCGTTGACTC 3’), 0,5 μL de Taq DNA polymerase 

recombinant (5 U/μL) e 1,0 μL do cDNA, por fim, o volume da reação foi 

completado para 25 μL com água livre de nucleases (Ambion, Grand Island, 

NY, EUA). O programa utilizado consistiu de um primeiro passo por 5 minutos a 

94°C, 34 ciclos de 1 minuto a 94°C, 1 minuto a 60°C e 1 minuto a 72°C e um 

passo final de 7 minutos a 72°C. 
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Os produtos da amplificação foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose a 2% (80V por 1 hora) e corados com Gel Red® 40x (Invitrogen). Foi 

possível observar no gel uma banda entre as faixas de 100 pb e 150 pb, 

correspondente ao tamanho do produto para os iniciadores do gene endógeno 

B2M testado; confirmando, assim, o sucesso da transcrição reversa. As 

amostras foram estocadas a -20ºC. 

 

Avaliação da expressão gênica por PCR quantitativa em tempo real (RT-
qPCR) 

A avaliação da expressão gênica foi realizada por meio de PCR 

quantitativa em tempo real (RT-qPCR), utilizando-se a metodologia Prime 

Time® qPCR Assay, que inclui ZEN Double-Quencher Probes e primers (IDT, 

Integrated DNA Technologies, Coralville, IA). Para tal, foi realizada a 

quantificação relativa (RQ, do inglês Relative Quantification), que permite 

determinar mudanças na expressão de genes de uma amostra em relação a 

uma amostra designada como calibrador. 

As reações de RT-PCR foram preparadas de acordo com as seguintes 

proporções: 1,5 μL de água livre de RNAse, 5 μL de Taqman Universal PCR 

Master Mix 2X, 1,0 μL de 10X PrimeTime Assay (iniciadores/sonda) e 2,5 μL do 

cDNA proveniente da reação de transcrição reversa (diluído 1:4). O preparo e o 

armazenamento dos reagentes foram realizados de acordo com o protocolo do 

fabricante, com volume final da reação de 10 μL. 

Os genes GUSB e TBP foram avaliados para a escolha do controle 

endógeno. O gene TBP foi escolhido como normalizador da expressão gênica, 

levou-se em consideração o gene que apresentou menor oscilação entre as 

amostras e por isso foi selecionado para as análises  

Os valores numéricos de Ct (Cycle Threshold), que indicam o número 

fracional de ciclos, em que as quantidades de alvos amplificados atingem um 

limiar fixo foram usados nos cálculos. O Ct é inversamente proporcional à 

quantidade de alvo amplificado na amostra. Todas as reações foram realizadas 

em triplicatas separadas para cada gene e a média das triplicatas foi calculada 

e subtraído o Ct do gene endógeno:  
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ΔCt = Ct (gene) - Ct (endógeno)       (1) 

 

O ΔCt foi subtraído da amostra escolhida como calibrador, resultando no 

ΔΔCt: 

 

ΔΔCt = ΔCt – ΔCt (calibrador)        (2) 

 

A quantidade de alvos normalizados para uma referência endógena em 

relação a um calibrador foi dada por: 

 

RQ = 2 –∆∆Ct            (3) 

 

Neste ensaio, as reações foram montadas em placas de 96 poços 

(MicroAmp® Optical 96 Well Reaction Plate - Applied Biosystems, Foster City, 

USA), com as amostras amplificadas para os diferentes genes ocupando o 

mesmo poço em todas as placas; diminuindo, assim, a variabilidade entre a 

posição das amostras. As placas foram devidamente seladas com o 

MicroAmp® Optical Adhesive Covers (Applied Biosystems, Foster City, USA) e 

centrifugadas a 100 x g, por 1 minuto e, então, colocadas no aparelho para 

amplificação e detecção, o StepOne™ Real-Time PCR System (Applied 

Biosystems, Foster City, USA), utilizando-se o seguinte programa: incubação (2 

minutos a 50ºC), ativação da polimerase (10 minutos a 95ºC), seguido por 40 

ciclos de desnaturação do cDNA (15 segundos a 95ºC), anelamento dos 

iniciadores (1 minuto a 60ºC), finalizando com o resfriamento (10 minutos a 

4ºC).  

 

 

3.7 Análise estatística 

 

Foi realizada análise descritiva dos dados gerais da amostra estudada. A 

comparação entre os diversos subgrupos de idosos, separados pela presença 



Casuística e Métodos 

 

43 

ou ausência de síndrome demencial, desnutrição e dependência funcional, se 

deu por meio da análise não paramétrica de Mann-Whitney, que permite a 

comparação entre dois grupos independentes. 

As comparações entre os três grupos foram realizadas por meio do teste 

de Kruskal-Wallis, teste não paramétrico que permite a análise de mais de dois 

grupos sem que haja suposições quanto à distribuição dos dados. 

A fim de relacionar as medidas quantitativas, foi proposto o coeficiente 

de correlação de Spearman (ρ) para quantificar essa relação. Esse coeficiente 

varia entre os valores -1 e 1. O valor 0 (zero) significa que não há relação, o 

valor 1 aponta relação perfeita e o valor -1 também indica relação perfeita, mas 

inversa, ou seja, quando uma das variáveis aumenta a outra diminui. Quanto 

mais próximo estiver de 1 ou -1, mais forte é essa relação entre as duas 

variáveis. 

O nível de significância considerado neste estudo foi de 5%. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RESULTADOS 
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4.1. Análise descritiva dos dados clínicos 

 

Foram encontrados 41 idosos centenários na cidade de Ribeirão Preto-SP, 

Brasil. Desses, quatro se recusaram a participar do estudo, dois não tinham 

comprovação documental da idade e dois faleceram antes do início da coleta. 

Portanto, foram avaliados 33 centenários, que representaram 55,9% da 

população de idosos centenários estimados para a referida cidade, segundo 

dados do Censo de 2010. Encontrou-se média de idade de 101 anos e maior 

prevalência do sexo feminino, correspondendo a mais de 80% da amostra. A 

seguir será descrita a análise exploratória dos dados coletados. 

A Tabela 1 mostra média, mediana, desvio-padrão e os quartis dos valores 

obtidos para as variáveis quantitativas: idade, números de comorbidades, 

medicações utilizadas, scores nos exames cognitivos MEEM, Fluência Verbal e 

Teste do Desenho do Relógio, medidas de CP, scores do SPPB (valor 

máximo:10) e pressões arteriais sistólicas (PAS) e diastólicas (PAD) (média das 3 

medidas). Observou-se baixo número de comorbidades relatadas, assim como de 

medicamentos em uso: mediana de 4 em ambos os casos. Mais de 75% dos 

pacientes apresentaram circunferrência de panturrilha abaixo de 31 cm (limite 

considerado normal). Percebemos ainda um baixo desempenho físico medido 

pelo Short Physical Performance Battery (SPPB).  



Resultados 

 

46 

Tabela 1: Descrição geral - Estudo dos centenários de Ribeirão Preto. 

 
Variáveis N Média DP Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo 

Idade 33 101 1,9 100 100 100 101 109 

Nº Comorbidades 33 3,8 1,8 1 2 4 5 7 

Nº Medicações 33 5,1 3,4 0 2 4 9 12 

MEEM 32 13,0 9,5 0 5 13 22 28 

Fluência Verbal 32 6,4 6,4 0 0 4,5 13 18 

Teste Relógio 28 2,1 3,1 0 0 0 2,5 9 

Circ. Panturrilha 29 29,0 2,5 25 27 29 30 34 

SPPB Total 33 2,6 2,8 0 0 2 4 9 

PAS 29 140,7 28,6 93,3 126,6 135,3 149,3 240 

PAD 29 67,5 13,7 20,6 60 68 73,3 90 

MEEM: Mini exame do Estado Mental; Circ. Panturrilha: Circunferência da Panturrilha; SPPB: Short Physical 
Performance Battery; PAS: Pressão arterial sistólica; PAD: Pressão arterial diastólica. 

 

 

A Tabela 2 mostra média, mediana, desvio-padrão e os quartis dos valores 

obtidos para as variáveis quantitativas e divididas por sexo: peso, estatura, IMC, 

valores encontrados na BIA e força de preensão palmar. Observou-se baixa 

mediana para IMC, índice de massa magra (IMM) e força de preensão palmar 

(FPP) em ambos os sexos. 
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Tabela 2: Descrição geral - Estudo dos centenários de Ribeirão Preto - Divididos por sexo. 
 

Peso 

Sexo n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo 

F 25 46,7 9,7 32,35 42 45 50,9 86 

M 6 62,7 4,7 57,9 58,3 62,2 66,8 69 

Estatura 

Sexo n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo 

F 25 148,1 6,0 133 144 148 152 160 

M 6 161,8 4,6 156 157 162,5 165 168 

IMC 

Sexo n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo 

F 25 21,4 4,97 16,21 18,75 19,7 23,11 41,4 

M 6 24 1,87 22,3 22,5 23,4 25,3 27,1 

BIA MMKg 

Sexo n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo 

F 21 26,7 5,9 12,8 23,8 26,5 29,4 41,2 

M 5 38,8 3,89 33,5 36 40,5 41 42,9 

IMM 

Sexo n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo 

F 21 12,1 2,7 7,2 10,3 11,6 13,4 19,9 

M 5 14,9 1,61 12,9 14,6 14,8 15 17,4 

MM% 

Sexo n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo 

F 20 57,4 8,7 39,6 51,15 56,7 62,05 76,2 

M 5 63,0 3,6 57,5 62,2 63,7 64,2 67,5 

MG Kg 

Sexo n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo 

F 21 20,2 6,9 10,7 17,7 20,2 21,4 44,8 

M 5 22,7 2,1 19,5 21,9 23,4 23,9 24,8 

MG% 

Sexo n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo 

F 21 42,9 8,6 23,8 40,5 43,6 48,7 60,4 

M 5 37,0 3,6 32,5 35,8 36,3 37,8 42,5 

ACT 

Sexo n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo 

F 21 21,6 3,8 11,3 20 21,3 23,4 30,7 

M 5 28,0 2,5 24,9 25,9 28,9 29,3 30,9 

FPP 

Sexo n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo 

F 19 10,5 4,4 3,3 7,3 9,3 15 17,3 

M 6 15,3 8,7 0 10,6 18,6 20,6 23,6 

F: Feminino; M: Masculino: IMC: Índice de massa corporal; BIA: Bioimpedância elétrica; IMM: Índice de massa 
Magra; MG: Massa gordurosa; ACT: Água corporal total, FPP: Força de preensão palmar. 
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A Tabela 3 mostra a frequência e os percentuais encontrados para as 

variáveis sexo, escolaridade, demência, desnutrição, funcionalidade (Katz e 

Lawton), CP, tabagismo, atividade física, audição, visão, quedas no último ano, 

fraturas, desempenho físico, internações no último ano, assistência à saúde, 

depressão, e autopercepção de saúde. 

Observou-se, na amostra estudada, predominância do sexo feminino 

(81,2%), baixa escolaridade (78,8% com escolaridade até 4 anos) e ausência de 

síndrome demencial em 36,4%, mesmo número encontrado para independência 

para ABVDs. Do ponto de vista nutricional, 33,3% dos pacientes puderam ser 

classificados como desnutrição instalada, aplicando a MAN. Se somados a estes 

os pacientes em risco nutricional, este número aumentaria para 84,8%. Poucos 

pacientes apresentaram visão e audição preservadas, 16,7 e 9,4%, 

respectivamente. Apenas sete (21,2%) eram acamados, entretanto 15 (45,5%) 

não conseguiram ficar 10 segundos em posição ortostática com um pé ao lado do 

outro e 24 (72,7%) não foram capazes de levantar cinco vezes da cadeira sem 

utilizar os braços; e somente quatro (12,1%) apresentaram velocidade de marcha 

satisfatória (4 metros em até 6,2 segundos), baseada na SPPB. 

Dos pacientes que souberam responder, 14 (58,3%) não relataram 

sintomas de depressão, por meio da aplicação da EDG, e os mesmos 14 

apresentaram autopercepção de saúde satisfatória. 
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Tabela 3: Descrição geral - Estudo dos centenários de Ribeirão Preto - Dados clínicos. 

 

Variáveis Frequência Percentual 

Sexo 
  

F 27 81,8 

M 6 18,2 

Escolaridade     

Analfabeto 12 36,4 

1 a 4 anos 14 42,4 

5 a 8 anos 4 12,1 

9 ou mais anos 3 9,1 

Demência 
  

Sim 21 63,6 

Não 12 36,4 

MAN-categórica     

Desnutrido 10 33,3 

Não desnutrido 20 66,7 

KATZ     

Dependência Total 17 56,1 

Dependência Parcial 4 12,1 

Independência  12 36,4 

LAWTON - Adaptada     

Dependência Total 21 63,6 

Dependência Parcial 10 30,3 

Independência 2 6.1 

Circ. Pant. Categ.     

Normal 7 25 

Anormal 21 75 

Tabagismo     

Nunca 28 84,8 

Prévio 4 12,1 

Atual 1 3,0 

Visão     

Boa  5 16,7 

Ruim 25 83,3 

Audição     

Boa 3 9,4 

Ruim 29 90,6 

continua 
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Quedas em 1 ano     

Sim 14 43,7 

Não 18 56,3 

Fraturas?     

Sim 2 7,4 

Não 25 92,6 

Equilíbrio pés ao lado     

Alterado 15 45,5 

Normal 18 54,5 

Equilíbrio pé a frente     

Alterado 16 48,5 

Normal 17 51,5 

Tempo de marcha - 4 metros 
  

Não conseguiu 14 42,42 

>8,7s 11 33,33 

6,21 a 8,70 4 12,12 

4,82 a 6,2 3 9,09 

<4,82 1 3,03 

Lev Cadeira 5x     

Não conseguiu 24 72,7 

>16,7 5 15,2 

13,7a 16,69 0 0.0 

11,2 a13,69 3 9,1 

<11,19 1 3,1 

Acamado     

Sim 7 21,2 

Não 26 78,8 

Internações em 1 ano     

Sim 14 46,7 

Não 16 53,3 

Plano de Saúde Privado     

Não 8 26,7 

Sim 22 73,3 

EDG alterado     

Não 14 58,3 

Sim 10 41,7 

Autopercepção de saúde     

Boa  14 60,9 

Ruim 9 39,1 
F: Feminino; M: Masculino: MAN: Mini avaliação nutricional; EDG: Escala de 
depressão geriátrica. 

 

 

conclusão 
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4.2 Correlações entre parâmetros clínicos e laboratoriais 

 

A Tabela 4 demonstra as análises de correlações estudadas entre 

parâmetros clínicos e laboratoriais de interesse nos voluntários centenários. 

Verificou-se que o desempenho físico dos idosos, medido pela SPPB, foi 

significativamente correlacionado, de maneira inversa, a: TNF, IL-6, PCR ultra 

sensível, α1 GPA, VHS e Homocisteína, assim como, de maneira direta, à 

Albumina e ao HDL Colesterol. Resultado semelhante foi observado na avaliação 

de independência instrumental, por meio da Escala de Lawton, também 

correlacionada, de maneira inversa, à IL-6, PCR ultra sensível, VHS e 

Homocisteína. Neste caso, não foi detectada correlação entre Lawton e TNF ou 

α1 GPA. As dosagens de vitaminas B12 e D não se correlacionaram a nenhuma 

das variáveis analisadas. 
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Tabela 4: Correlações entre parâmetros clínicos e laboratoriais dos centenários. 
 

  IMC IMM SPPB  PAS PAD CP AIVDs 
  

  0,01 0,05 -0,44 -0,08 -0,07 -0,13 -0,25 → Spearman 

TNFα 0,95 0,84 0,02 0,69 0,75 0,52 0,19 → valor p 

  28 23 30 26 26 26 30 → n 

  
-

0,06 
-0,09 -0,53 -0,21 -0,21 -0,28 -0,70 → Spearman 

IL-6 0,78 0,69 <0,01 0,29 0,30 0,17 <0,01 → valor p 

  28 23 30 26 26 26 30 → n 

  
-

0,11 
-0,33 -0,03 -0,18 -0,13 -0,14 0,01 → Spearman 

Vit B12 0,58 0,13 0,89 0,37 0,52 0,50 0,96 → valor p 

  28 23 30 26 26 26 30 → n 

  0,30 0,19 0,05 -0,16 -0,17 0,15 0,17 → Spearman 

25OH-VitD 0,13 0,39 0,80 0,43 0,42 0,47 0,40 → valor p 

  27 23 28 25 25 25 28 → n 

  0,22 0,23 0,40 0,24 0,33 0,32 0,44 → Spearman 

Albumina 0,23 0,27 0,02 0,23 0,08 0,10 0,01 → valor p 

  30 25 32 28 28 28 32 → n 

  
-

0,05 
-0,04 -0,47 -0,15 0,02 -0,15 -0,53 → Spearman 

PCR 0,80 0,88 <0,01 0,49 0,91 0,48 <0,01 → valor p 

  27 22 29 25 25 25 29 → n 

  0,27 0,38 -0,40 0,05 0,02 0,01 -0,16 → Spearman 

α1 GPA 0,17 0,07 0,03 0,79 0,93 0,96 0,39 → valor p 

  28 23 30 26 26 26 30 → n 

  
-

0,35 
-0,55 -0,49 -0,23 -0,10 -0,54 -0,43 → Spearman 

VHS 1ª 0,07 <0,01 <0,01 0,26 0,64 <0,01 0,02 → valor p 

  28 23 30 26 26 26 30 → n 

  0,14 0,27 0,24 0,35 0,04 0,24 0,13 → Spearman 

Insulina 0,51 0,25 0,22 0,10 0,86 0,27 0,52 → valor p 

  25 20 27 23 23 23 27 → n 

  0,14 0,32 0,26 0,38 0,07 0,27 0,15 → Spearman 

HOMA-IR 0,49 0,16 0,18 0,07 0,76 0,21 0,46 → valor p 

  25 20 27 23 23 23 27 → n 

  0,09 0,21 0,20 0,30 0,41 0,11 0,44 → Spearman 

Colesterol Tot 0,64 0,33 0,29 0,14 0,04 0,60 0,02 → valor p 

  28 23 30 26 26 26 30 → n 

  
-

0,04 
0,18 0,43 0,13 0,31 0,09 0,30 → Spearman 

HDL 0,85 0,42 0,02 0,52 0,13 0,67 0,10 → valor p 

  28 23 30 26 26 26 30 → n 

  
-

0,16 
-0,09 0,24 0,32 0,39 -0,15 0,32 → Spearman 

LDL 0,42 0,67 0,19 0,12 0,05 0,45 0,09 → valor p 

  28 23 30 26 26 26 30 → n 

  0,09 0,03 -0,61 -0,21 -0,02 -0,04 -0,43 → Spearman 

Homocisteína 0,66 0,89 <0,01 0,31 0,91 0,84 0,02 → valor p 

  28 23 30 26 26 26 30 → n 

TNFα: fator de necrose tumoral alfa, IL6: Interleucina 6, PCR: proteína C reativa, α1 GPA: alfa 1 glicoproteína 
ácida, VHS 1ª: velocidade de hemossedimentação de 1ª hora, IMC: Índice de Massa Corporal, IMM: Índice de 
Massa Magra, SPPB: Short Physical Performance Battery, PAS: Pressão arterial Sistólica, PAD: Pressão 
Arterial Diastólica, CP: Circunferência de Panturrilha, AIVDs: Atividades Instrumentais de Vida Diária; HOMA-
IR: Homeostasis Model Assessment - Insulin Resistance. 
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4.3 Comparação dos parâmetros laboratoriais e clínicos entre centenários 
demenciados e não-demenciados 

 
A Tabela 5 detalha a comparação entre os grupos de idosos centenários 

sem demência, e, portanto, com características de envelhecimento mais bem 

sucedido, em relação aos que apresentavam síndrome demencial, por meio da 

análise de comparação não paramétrica de Mann-Whitney. As análises 

descritivas mostram o número de idosos alocados em cada grupo e com os 

parâmetros laboratoriais de comparação disponíveis, com médias, desvio-padrão, 

separação em quartis, medianas e valores p. Foi observada diferença significativa 

entre os grupos nos parâmetros IL-6 (p<0,01), Albumina (p=0,03), PCR (p=0,03), 

VHS (p=0,02) e Homocisteína (p<0,01), representando o menor estado 

inflamatório dos idosos cognitivamente preservados em relação aos 

demenciados. Em relação aos parâmetros clínicos, observou-se tendência de 

PAS superior no grupo não-demenciado (mínima de 127 mmHg, média de  

144 mmHg e máxima de 183 mmHg) em relação ao grupo demenciado (mínima 

de 93 mmHg, média de 129 mmHg e máxima de 240 mmHg) com valor p de 0,05. 

Em relação à PAD não houve diferença significativa (Tabela 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultados 

 

54 

Tabela 5: Comparações de testes laboratoriais entre demência e não demência (Teste 
de Mann-Whitney). 
 

TNF 

DEMÊNCIA Nº Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo p 

SIM 18 10,53 6,49 5,7 8 9,5 11,2 35,4  

0,20 NÃO 12 8 2,85 4 5,7 8,2 9,55 12,6 

IL-6 

DEMÊNCIA  Nº Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo p 

SIM 18 10,99 24,61 2 3,2 4,6 7,7 109  
<0,01 NÃO 12 3,03 2,4 2 2 2,15 2,7 10,5 

Vit B12 

DEMÊNCIA Nº Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo p 

SIM 18 429,56 269,6 150 216 410,5 582 1298  

0,72 NÃO 12 433,33 165,61 150 341,5 390 532,5 755 

25OH-VitD 

DEMÊNCIA Nº Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo p 

SIM 18 14,19 8,94 4 6,92 12,35 17,7 34,1  

0,85 NÃO 10 14,25 7,06 7,22 9 11,59 19,2 27,4 

Albumina 

DEMÊNCIA Nº Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo p 

SIM 20 3,73 0,4 3 3,45 3,8 4,1 4,3  
0,03 NÃO 12 4,07 0,46 3,1 3,95 4,2 4,35 4,6 

PCR 

DEMÊNCIA Nº Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

SIM 17 11,25 15,44 0,5 2,18 5,4 11,8 63,6  
0,03 NÃO 12 3,27 5,9 0,2 0,49 2,12 2,68 21,7 

α1 GPA 

DEMÊNCIA Nº Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo p 

SIM 18 103,09 31,91 52,6 79 99 121 165  

0,69 NÃO 12 95,8 14,35 67 87,95 96,1 101,75 123 

VHS 1ª 

DEMÊNCIA Nº Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo p 

SIM 18 46,89 24,52 4 30 41 63 90  
0,02 NÃO 12 23 16,66 1 6,5 22,5 37,5 50 

Homocisteína 

DEMÊNCIA Nº Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo p 

SIM 18 25,77 8,43 14,5 21,1 23,65 28,3 46,8  
<0,01 NÃO 12 18,7 4,02 12 16,5 18,2 21,7 26,6 

TNF: Fator de necrose tumoral; IL-6: Interleucina-6; PCR: Proteína C reativa; α1 GPA; VHS 1ª: Velocidade de 

hemossedimentação de 1ª hora; HOMA-IR: Homeostasis Model Assessment - Insulin Resistance; HDL: High density 

lipoprotein; LDL: Low density lipoprotein.  
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Figura 4: Box-plots das variáveis Interleucina-6 (IL-6), Proteína C Reativa (PCR), 

Albumina e Homocisteína, cujas diferenças foram significativas entre os 
grupos de centenários demenciados e não-demenciados (Teste de Mann-
Whitney). 
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Tabela 6: Comparações entre demência e não-demência (Teste de Mann-Whitney). 
 

 Demenciados  Não-Demenciados p 

 Min Med Max Min Med Max  

PAS (mmHg) 93 129 240 127 144 183 0.05 

PAD (mmHg) 55 67 90 21 70 89 0.45 

IMC (kg/m2) 16.2 19.7 41.4 19.1 23.1 27.1 0.02 

Col. Total (mg/dL) 95 163 222 133 178 211 0.46 

HDL (mg/dL) 32 45 64 39 51 72 0.10 

LDL (mg/dL) 44 101 142 70 98 128 1.00 

TG (mg/dL) 39 109 189 66 96 156 0.47 

Glicose (mg/dL) 62 78 142 71 90 116 0.20 

Insulina (µUI/mL) 2.1 6.7 52.5 2.9 8.0 38.0 0.13 

HOMA-IR 0.3 1.3 18.4 0.5 2.2 7.9 0.10 

Homoscisteína (mmol/L) 14.5 23.7 46.8 12.0 18.2 26.6 <0.01 

PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; IMC: índice de massa corporal; Col. 
Total: colesterol total; HDL: high density lipoprotein; LDL: low density lipoprotein; TG: triglicerides; 
HOMA-IR: Homeostasis Model Assessment - Insulin Resistance; Min: valor mínimo; Med: mediana; 
Max: valor máximo. 

 

 

4.4 Comparação dos parâmetros laboratoriais entre centenários desnutridos 
e não desnutridos 

 

A Tabela 7 detalha a comparação entre os grupos de idosos centenários 

com e sem desnutrição, por meio da análise não paramétrica de Mann-Whitney. 

As análises descritivas mostram o número de idosos alocados em cada grupo 

total e com os parâmetros laboratoriais de comparação disponíveis, com médias, 

desvios-padrão, separação em quartis, medianas e valores p. Foi encontrada 

diferença entre grupos nos parâmetros IL-6 (p=0,03), VHS (p=0,05), Insulinemia 

(p=0,04), Índice HOMA-IR (Homeostasis model assessmen - insulin resistance) 

(p=0,03) e homocisteinemia (p=0,03). Observaram-se maiores valores de 

parâmetros inflamatórios nos desnutridos e maior valor da insulina sérica, 

hormônio anabólico, nos não-desnutridos. 
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Tabela 7: Comparações de testes laboratoriais entre desnutridos e não-desnutridos 
(Teste de Mann-Whitney). 

 
TNF 

MAN N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

Desnutrido 10 7 9,61 1,5 6,9 8,6 9,7 11,2 11,2  

0,12 Não desnutrido 20 20 8,11 2,55 4 6,1 8,05 9,6 12,6 

IL-6 

MAN N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

Desnutrido 10 7 7,07 3,89 2 3,4 9,4 10,4 10,5  
0,03 Não desnutrido 20 20 3,33 1,71 2 2 2,7 3,5 7,7 

Vit B12 

MAN N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

Desnutrido 10 7 373,57 177,64 176 195 434 517 625  

0,85 Não desnutrido 20 20 438,8 257,26 150 307 376 517,5 1298 

25OH-VitD 

MAN N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

Desnutrido 10 8 14,59 8,35 4 8,86 13,6 18,45 30,9  

0,96 Não desnutrido 20 18 14,52 8,45 4,43 8 12,05 20,6 34,1 

Albumina 

MAN N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

Desnutrido 10 9 3,73 0,43 3 3,5 3,7 3,9 4,6  

0,12 Não desnutrido 20 20 3,97 0,41 3,1 3,7 4,1 4,25 4,5 

PCR 

MAN N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

Desnutrido 10 7 14,72 22,27 0,96 2,41 4,73 17 63,6  

0,10 Não desnutrido 20 19 5,11 7,63 0,2 0,71 2,22 5,4 28,3 

Alfa 1 GPA 

MAN N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

Desnutrido 10 7 105,14 32,73 58,9 90 98,4 118,4 165  

0,46 Não desnutrido 20 20 95,79 24,75 52,6 79,2 93,85 101,75 156 

VHS 1ª 

MAN N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

Desnutrido 10 7 49,29 19,32 30 32 45 63 85  
0,05 Não desnutrido 20 20 30,7 21,47 1 13,5 30 41 90 

Insulinemia 

MAN N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

Desnutrido 10 7 4,56 2,44 2,08 2,38 3,99 7,44 7,86  
0,04 Não desnutrido 20 17 13,21 14,24 2,91 5,34 7,48 11,65 52,5 

HOMA-IR 

MAN N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

Desnutrido 10 7 0,88 0,53 0,32 0,42 0,73 1,39 1,71  
0,03 Não desnutrido 20 17 3,28 4,46 0,53 1,19 1,39 2,8 18,4 

Colesterol Total 

MAN N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

Desnutrido 10 7 153,77 14,73 133,5 141 151,5 169,8 174,8  

0,10 Não desnutrido 20 20 172,34 33,76 94,9 148,8 182,85 194,2 222,2 

HDL 

MAN N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

Desnutrido 10 7 45 5,6 37 39 46 50 52  

0,09 Não desnutrido 20 20 51,6 8,91 39 44 51 56 72 

LDL 

MAN N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

Desnutrido 10 7 89,6 9,06 79,7 80,1 88,1 97,7 104  

0,09 Não desnutrido 20 20 104,08 23,72 43,9 90,5 110,45 119,6 141,5 

Homocisteína 

MAN N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

Desnutrido 10 7 29,16 11,38 19,9 22,1 23,7 44,5 46,8  
0,03 Não desnutrido 20 20 20,26 5,11 12 17,8 18,85 23 32,7 

MAN: Mini avaliação nutricional; TNF: Fator de necrose tumoral; IL-6: Interleucina-6; PCR: Proteína C reativa; α1 

GPA; VHS 1ª: Velocidade de hemossedimentação de 1ª hora; HOMA-IR: Homeostasis Model Assessment - Insulin 

Resistance; HDL: High density lipoprotein; LDL: Low density lipoprotein. 
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Figura 5: Box-plots das variáveis Interleucina-6 (IL-6), Velocidade de 
Hemossedimentação (VHS), Insulinemia e Homocisteína, cujas 
diferenças foram significativas entre os grupos de centenários desnutridos 
e não-desnutridos (Teste de Mann-Whitney). 

 

 

4.5 Comparação dos parâmetros laboratoriais entre centenários 
independentes e dependentes para atividades básicas de vida diária  

 
A Tabela 8 detalha a comparação entre os grupos de idosos centenários 

com e sem dependência funcional para ABVDs pela análise não paramétrica de 

Mann-Whitney. As análises descritivas mostram o número de idosos alocados em 

cada grupo total com os parâmetros laboratoriais de comparação disponíveis, 

com médias, desvio-padrão, separação em quartis, mediana e valor p. Foi 

encontrada diferença significativa entre os grupos nos parâmetros IL-6 (p<0,01), 

VHS (p<0,01), Colesterol LDL (P=0,04) e Homocisteína (p=0,03), representando o 

menor estado inflamatório dos idosos funcionalmente preservados. 
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Tabela 8: Comparações de testes laboratoriais entre dependentes e independentes para 
Atividades Básicas de Vida Diária (Escala de Katz) - (Teste de Mann-Whitney). 

 
IL-6 

KATZ N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

DEPENDENTE 21 18 11,19 24,6 2 2,7 4,7 9,4 109  

<0,01 INDEPENDENTE 12 12 2,73 1,08 2 2 2,3 3,05 5,7 

Vit B12 

KATZ N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

DEPENDENTE 21 18 462,72 277,33 150 216 450,5 584 1298  

0,44 INDEPENDENTE 12 12 383,58 129,61 150 333 356,5 418 672 

250H-Vit D 

KATZ N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

DEPENDENTE 21 18 14,98 8,9 4 7,22 13,65 19,2 34,1  

0,54 INDEPENDENTE 12 10 12,83 6,92 6,2 8 9,74 14,9 26 

Albumina 

KATZ N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

DEPENDENTE 21 20 3,82 0,46 3 3,5 3,9 4,2 4,6  

0,54 INDEPENDENTE 12 12 3,93 0,43 3,1 3,65 4,05 4,2 4,5 

PCR 

KATZ N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

DEPENDENTE 21 17 11,06 15,56 0,22 1,27 5,4 11,8 63,6  

0,09 INDEPENDENTE 12 12 3,54 5,82 0,2 1,01 2,2 2,96 21,7 

Alfa 1 GPA 

KATZ N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

DEPENDENTE 21 18 104,73 29,8 58,9 79,4 99 121 165  

0,42 INDEPENDENTE 12 12 93,33 18,89 52,6 84,95 96,1 101,75 123 

VHS 1ª 

KATZ N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

DEPENDENTE 21 18 47,72 24,41 4 32 43,5 63 90  

0,01 INDEPENDENTE 12 12 21,75 14,77 1 6,5 22,5 32,5 45 

Insulina 

KATZ N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

DEPENDENTE 21 17 9,38 11,57 2,08 3,99 7,44 8,94 52,5  

0,78 INDEPENDENTE 12 10 12,02 12,88 2,91 4,3 6,85 9,74 38,32 

HOMA-IR 

KATZ N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

DEPENDENTE 21 17 2,41 4,19 0,32 0,73 1,39 1,98 18,4  

0,78 INDEPENDENTE 12 10 2,61 2,78 0,53 0,8 1,22 2,8 7,92 

Colesterol total 

KATZ N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

DEPENDENTE 21 18 160,18 28,48 109 141 153,85 177,3 222,2  

0,08 INDEPENDENTE 12 12 177,27 31,35 94,9 167,15 185,65 196,9 210,5 

HDL 

KATZ N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

DEPENDENTE 21 18 46,89 7,61 32 43 46,5 52 64  

0,21 INDEPENDENTE 12 12 51,83 10,13 39 44 51 56,5 72 

LDL 

KATZ N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

DEPENDENTE 21 18 93,19 24,42 43,9 78,9 90,3 114,1 141,5  

0,04 INDEPENDENTE 12 12 110,31 14,59 86,6 97,7 111,9 122,8 129,6 

Homocisteinemia 

KATZ N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

DEPENDENTE 21 18 25,16 8,26 15 21,1 22,4 27,6 46,8  

0,03 INDEPENDENTE 12 12 19,62 5,76 12 16,25 18,2 22,3 32,7 

IL-6: Interleucina-6; PCR: Proteína C reativa; α1 GPA; VHS 1ª: Velocidade de hemossedimentação de 1ª hora;  
HOMA-IR: Homeostasis Model Assessment - Insulin Resistance; HDL: High density lipoprotein; LDL: Low density 
lipoprotein. 
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Figura 6: Box-plots das variáveis Interleucina-6 (IL-6), Velocidade de 
Hemossedimentação (VHS), Low Density Lipoprotein (LDL) Colesterol e 
Homocisteinemia, cujas diferenças foram significativas entre os grupos de 
centenários dependentes e independentes para Atividades Básicas de 
Vida Diária (ABVD) pela escala de KATZ (Teste de Mann-Whitney). 

 

 

4.6 Análise genética 

 

4.6.1 Avaliação da integridade das amostras de RNA 

Inicialmente, avaliou-se a qualidade da integridade do RNA total extraído e 

purificado, sendo esse passo determinante para o sucesso do ensaio de RT-

qPCR. As amostras de RNA total apresentaram níveis de pureza adequados após 

a quantificação com relação A260/A280, variando entre 1,8 - 2,0 e, com relação 
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A260/A230, variando entre 1,8 - 2,1. Posteriormente, a integridade dessas 

amostras foi analisada pela determinação dos valores de RIN. Foram 

consideradas amostras de boa integridade aquelas que apresentaram RIN >7. 

Neste estudo, as mostras de RNA apresentaram ótimo perfil de qualidade. (Figura 

7). 

 

 

 

 

 

Figura 7: Densitometria da eletroforese microfluídica das amostras de RNA total. Como 
exemplo, amostras do RIN de oito centenários: C01 a C08. 

 

 

4.6.2 Expressão gênica transcricional 

 

Os níveis de expressão dos genes de interesse IGF1, IGF2, IGF1R, APOE-

4, FOXO1 e FOXO3 em linfócitos de sangue periférico dos idosos centenários 

foram analisados entre os grupos demência e não-demência - critérios DSM-IV; 

desnutridos e não-desnutridos, por meio da classificação baseada na MAN, e 

centenários independentes e dependentes para ABVDs, por meio da escala de 

KATZ. Em nenhum dos centenários estudados foi detectada expressão do gene 

IGF2. Os resultados também mostraram que não houve diferença significativa na 

expressão dos genes IGF1R, IGF1, FOXO1, FOXO3, e APOE-4 na comparação 
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entre subgrupos demência e não-demência (Tabela 9), assim como entre os 

subgrupos desnutridos e não-desnutridos (Tabela 10) e entre os grupos 

dependente e independente para ABVDs (Tabela 11). Verificou-se apenas 

tendência de diferença na expressão do gene IGF1 entre os grupos demência e 

não-demência (p=0.07). 

 

 

Tabela 9: Comparações da expressão gênica entre os subgrupos demência e não-

demência (Teste de Mann-Whitney). 
 

IGF1R 

Demência N Obs n Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

SIM 21 16 1,6 1,69 0,16 0,36 1,13 2,03 6,32  

0,79 NÃO 12 11 1,52 1,23 0,1 0,54 1,27 1,79 3,95 

IGF1 

Demência N Obs n Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

SIM 21 16 1,25 1,57 0,07 0,33 0,5 1,45 5,52  

0,07 
NÃO 12 10 2,54 2,34 0,22 0,78 1,92 4,2 7,73 

FOXO1 

Demência N Obs n Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

SIM 21 16 2,3 4,13 0,04 0,53 0,73 2,28 17,12  

0,54 
NÃO 12 11 2,12 2,01 0,04 0,47 1,57 3,78 5,99 

APOE-4 

Demência N Obs n Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

SIM 21 13 2,35 1,83 0,06 0,85 2,16 4,3 4,92  

0,16 
NÃO 12 10 1,17 1,05 0,1 0,48 0,98 1,34 3,72 

FOXO3 

Demência N Obs n Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

SIM 21 15 1,76 1,46 0,05 0,47 1,1 2,65 4,9  

0,84 
NÃO 12 11 1,8 1,76 0,01 0,08 1,21 2,92 4,78 
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Tabela 10: Comparação da expressão gênica entre desnutrido e não-desnutrido (Teste 
de Mann-Whitney). 

 
IGF1R 

MAN N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

Desnutrido 10 9 1,68 1,96 0,16 0,43 1,02 2,33 6,32  
0,72 

Não desnutrido 20 16 1,58 1,32 0,1 0,74 1,22 1,77 4,46 

IGF 

MAN N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

Desnutrido 10 9 1,45 1,89 0,07 0,34 0,51 1,24 5,52  
0,45 

Não desnutrido 20 15 2,01 2,14 0,22 0,49 0,96 3,27 7,73 

FOXO1 

MAN N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

Desnutrido 10 9 1,54 1,44 0,04 0,53 1,28 1,71 4,22  
0,49 

Não desnutrido 20 16 2,84 4,19 0,04 0,61 1,39 3,24 17,12 

APOE-4 

MAN N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

Desnutrido 10 8 1,85 1,83 0,06 0,49 1,22 3,24 4,88  
0,86 

Não desnutrido 20 13 1,64 1,42 0,1 0,49 1,01 2,79 4,3 

FOXO3 

MAN N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

Desnutrido 10 8 1,12 0,9 0,01 0,45 1,03 1,66 2,65  
0,42 

Não desnutrido 20 16 1,8 1,61 0,04 0,25 1,33 2,87 4,78 

MAN: Mini avaliação nutricional; IGF1R: Insulin-like growth factor 1 receptor; IGF1: Insulin Growth Factor-1; FOXO1: 
Forkhead transcription factor 1; APOE-4: apolipoproteína E; FOXO3: Forkhead transcription factor 3. 
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Tabela 11: Comparação da expressão gênica entre os grupos dependente e independente 

para ABVDs (capacidade funcional Katz) (Teste de Mann-Whitney). 

 
IGF1R 

KATZ N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

DEPENDENTE 21 17 1,75 1,72 0,16 0,43 1,16 2,33 6,32  
0,71 

INDEPENDENTE 12 10 1,26 1 0,1 0,54 1,08 1,64 3,62 

IGF1 

KATZ N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

DEPENDENTE 21 16 1,33 1,66 0,07 0,33 0,5 1,57 5,52  
0,12 

INDEPENDENTE 12 10 2,42 2,31 0,22 0,78 1,82 3,27 7,73 

FOXO1 

KATZ N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

DEPENDENTE 21 17 2,28 4 0,04 0,53 0,79 2,12 17,12  
075 

INDEPENDENTE 12 10 2,13 2,12 0,04 0,47 1,39 3,78 5,99 

APOE-4 

KATZ N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

DEPENDENTE 21 14 2,03 1,71 0,06 0,85 1,22 3,23 4,92  
0,44 

INDEPENDENTE 12 9 1,53 1,52 0,1 0,48 0,94 1,99 4,3 

FOXO3 

KATZ N Obs n Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo Valor p 

DEPENDENTE 21 16 1,75 1,52 0,01 0,45 1,27 2,78 4,9  
0,99 

INDEPENDENTE 12 10 1,82 1,71 0,04 0,32 1,14 2,82 4,78 

IGF1R: Insulin-like growth factor 1 receptor; IGF1: Insulin Growth Factor-1; FOXO1: Forkhead transcription factor 
1; APOE-4: apolipoproteína E; FOXO3: Forkhead transcription factor 3. 
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Na população centenária estudada, que representa 55,9% da população de 

centenários de uma cidade brasileira de médio porte, observou-se predominância 

do sexo feminino (81,2%), baixa escolaridade (78,8% com escolaridade até 4 

anos) e ausência de síndrome demencial em 36,4%; o mesmo número 

encontrado para independência para ABVDs, dado que foi semelhante ao 

relatado no estudo dos centenários da Georgia - USA (DAVEY et al., 2010; 

HAZRA et al., 2015). Em Ribeirão Preto-SP, apenas dois dos seis homens 

centenários avaliados preencheram critérios para síndrome demencial; já com as 

mulheres foram encontrados critérios em 19 das 27 centenárias avaliadas, 

corroborando com achados de estudos com centenários japoneses e suecos que 

mostraram variação na prevalência de demência entre 40 e 63%, com 

predominância também entre as mulheres (HAGBERG et al., 2001). 

A separação entre demenciados e não-demenciados foi bem estabelecida 

pela diferença de pontuação entre os testes utilizados (MEEM, Fluência Verbal e 

Teste do Desenho do Relógio), que conferem boa sensibilidade e especificidade, 

quando aplicados em conjunto. O grupo sem demência apresentava escolaridade 

mais alta do que o grupo com demência, apesar da baixa escolaridade, em geral. 

Já foi amplamente estudada a associação de menor escolaridade com demência 

(XU et al., 2015). 

Não foi determinado o tipo de demência entre os idosos com síndrome 

demencial, pois não foi realizada imagem cerebral, que exigiria deslocamento dos 

mesmos do domicílio para centros de atenção secundária ou terciária. No entanto, 

algumas causas, potencialmente reversíveis, foram pesquisadas, identificando-se 

dois casos de hipotireoidismo (TSH acima de 10 mUI/ml), dois com 

hipertireoidismo (TSH abaixo de 0,25 mUI/ml), cinco com vitamina B12 baixa 

(abaixo de 211 pg/ml) e três com ácido fólico reduzido (abaixo de 5,38ng/ml). 

Todos os achados poderiam estar envolvidos com perdas cognitivas.  

Do ponto de vista nutricional, 33,3% dos pacientes puderam ser 

classificados como desnutrição instalada com a aplicação da MAN. Se fossem 

somados a estes os pacientes em risco nutricional, esse número aumentaria para 

84,8%. Em estudo brasileiro com mais de 10.000 idosos avaliados, a prevalência 

média de desnutrição pela MAN foi de 1% em pessoas idosas na comunidade 
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saudável, 4% nos pacientes que recebem cuidados em casa, 5% nos com 

Doença de Alzheimer, que vivem em casa, 20% em pacientes hospitalizados e 

37% em idosos institucionalizados (GUIGOZ; LAUQUE; VELLAS, 2002). Em 

relação aos dados desta pesquisa, notou-se número de centenários desnutridos 

semelhante ao de idosos institucionalizados.  

Estudo de coorte que reuniu mais de 800 idosos com média de idade de 81 

anos e com seguimento a longo prazo revelou que o sobrepeso é um fator 

protetor em idosos com 70 anos ou mais. Esses idosos com sobrepeso 

apresentaram mortalidade 20% menor em relação ao grupo controle com IMC 

entre 20 e 25 Kg/m2 (HR 0,80; IC95% 0,67-0,95) (DAHL et al., 2013)  

A organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) recomenda a seguinte 

classificação de IMC (Kg/m2) para a população idosa: <23, baixo peso; IMC entre 

23 e 28, eutrófico; IMC entre 28 e 30, sobrepeso e IMC >30, obesidade. Foi 

encontrada baixa mediana para IMC: 20,4 Kg/m2. Aproximadamente 75% dos 

idosos centenários apresentaram IMC abaixo de 23, sendo classificados como 

baixo peso. Winter et al. (2014) publicaram uma metanálise de 32 estudos entre 

1990 e 2013, que incluíram 197.940 idosos com média de 12 anos de 

seguimento. Utilizando-se a faixa de IMC (Kg/m2) entre 23,0 a 23,9 como 

referência, houve aumento de 12% no risco de morte para idosos com IMC na 

faixa entre 21,0 a 21,9 e de 19% para idosos com IMC na faixa entre 20,0 a 20,9.  

A sarcopenia é definida pelo “European Working Group on Sarcopenia in 

Older People" (EWGSOP) como uma síndrome caracterizada por uma 

progressiva e generalizada perda de massa e força muscular aumentando o risco 

de eventos adversos como incapacidade física, piora da qualidade de vida e 

morte. O EWGSOP recomenda a presença da baixa massa muscular associada à 

diminuição da função muscular (força ou performance) (CRUZ-JENTOFT et al, 

2010). A prevalência de sarcopenia em idosos acima de 80 anos varia de 11 a 

50% (Morley, 2008). No presente estudo, todos os idosos centenários (homens e 

mulheres) apresentaram índice de massa muscular (IMM), estimados à partir da 

BIA, abaixo do limite da normalidade: 6,76 Kg/m2 para mulheres e 10,76 Kg/m2 

para homens. Estes valores devem ser analisados com cuidado porque são de 

referência à partir da análise dos dados do NHANES III para idosos americanos 
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acima de 60 anos. Entretanto, os centenários apresentaram baixa performance na 

avaliação de força pelo hand-grip e apenas cinco (15,2%) desempenho físico 

satisfatório pela SPPB, demonstrando a associação entre IMM (avaliada pela BIA) 

e função, no presente estudo. Deve-se levar em conta, ainda, que as medidas de 

MM e MG em idosos, pela BIA, podem ser afetadas pelo estado nutricional. Vilaça 

et al. (2011) demonstraram que em indivíduos desnutridos a correlação das 

medidas da BIA com as obtidas pela DEXA (Absortometria radiológica de Raio X 

de dupla energia) é pior do que em indivíduos saudáveis. Há tendência da BIA 

superestimar a MM e subestimar a MG em idosos desnutridos. 

Com relação à presença de fragilidade, 32 (96,7%) dos centenários 

preencheram esse critério, com base na avaliação de cinco parâmetros, descritos 

por Fried et al. (2001), que caracterizam os fenótipos da síndrome: 1) Perda de 

peso não intencional (≥4,5 kg ou ≥5% do peso corporal do ano anterior); 2) 

Exaustão avaliada por autorrelato de fadiga, indicado por duas questões da CES-

D; 3) Diminuição da força de preensão, medida com dinamômetro na mão 

dominante e ajustada ao sexo e ao IMC; 4) Baixo nível de atividade física, medido 

pelo dispêndio semanal de energia em quilocalorias, ajustado segundo o sexo 

(com base no autorrelato das atividades e exercícios físicos realizados, avaliados 

pelo Minnesota Leisure Time Activities Questionnaire); 5) Lentidão, medida pela 

velocidade da marcha indicada em segundos (distância de 4,6 m, ajustada 

segundo sexo e altura). Pessoas com três ou mais dessas características seriam 

classificadas como frágeis e as com uma ou duas características como pré-

frágeis.  

Este estudo confirma que conter as perdas de peso, função e massa 

muscular associadas ao envelhecimento é, sem duvida, um dos grandes desafios 

do século para saúde e qualidade de vida dos muito idosos do nosso pais.  

Poucos pacientes apresentaram visão e audição preservadas, 16,7 e 9,4%, 

respectivamente. Estudo chinês com 74 centenários da cidade de Shaoxin, 

submetidos à audiometria, encontrou em todos os pacientes diferentes graus de 

perda auditiva, sendo que mais de 90% sofriam de perda moderada a grave, 

corroborando com o fenômeno quase que inexorável da presbiacusia (DUPRE; 

LIU; GU, 2008). 
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Foi observado baixo número de comorbidades relatadas, assim como o de 

medicamentos em uso: mediana de 4 em ambos os casos. Do ponto de vista 

cardiovascular, 23 (69,7%) relataram ser hipertensos ou usar medicações para 

hipertensão arterial, seis (18,2%) para dislipidemia e apenas três (9,1%) para 

diabetes. 

A maior pressão arterial na idade avançada ainda não foi definida como 

fator de risco ou fator protetor para a cognição. Encontrou-se menor pontuação do 

MEEM em pacientes com demência e hipertensão associadas em relação aos 

indivíduos com demência e pressão arterial normal (BARNE; YAFFE, 2011). Por 

outro lado, a PAD abaixo de 70 mmHg foi relacionada com maior risco de 

demência (QIU; WINBLAD; FRATIGLIONI, 2005).  

Poortvliet et al. (2013) evidenciaram que pressão arterial mais baixa estava 

associada a maior risco de mortalidade em idosos com mais de 85 anos. Portanto, 

não está definido o benefício de se reduzir a pressão arterial em muito idosos com 

foco na prevenção de quadros demenciais. Os valores da PAD não diferiram entre 

os grupos no presente estudo, mas a PAS apresentou tendência a valores mais 

elevados no grupo com cognição preservada, o que poderia ser um fator protetor 

para a perfusão cerebral em muito idosos, portadores de artérias mais enrijecidas.  

Entre os pacientes com demência, maior dislipidemia foi associada com 

menor pontuação no MEEM (LOBANOVA; QURESHI, 2014). O colesterol elevado 

foi relacionado a maior número de sintomas neuropsiquiátricos em pacientes com 

Doença de Alzheimer, principalmente nos homens, utilizando-se o corte de 200 

mg/dL (HALL et al., 2013). Outro estudo relatou que o colesterol elevado era 

importante fator para predizer a progressão da Doença de Alzheimer (SAMTANI 

et al., 2012). No presente estudo, não foram encontradas diferenças entre os 

lipídeos nos grupos demenciados e não-demenciados. 

Apesar de três pacientes referirem ser diabéticos, nenhum deles 

apresentou critérios diagnósticos para diabetes mellitus ou resistência insulínica, 

demonstrando serem condições de mal prognóstico para adultos portadores 

dessas patologias, Considerando que a maioria dos centenários apresenta baixo 

peso ou IMC dentro da faixa de normalidade, não surpreende que a mediana dos 

valores do HOMA-IR fosse normal nos dois grupos. Não foram observadas 
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diferenças entre a resistência à insulina dos demenciados e não-demenciados. 

Estudos anteriores, em idosos não centenários, mostraram associação entre 

resistência à insulina e demência (DE LA MONTE, 2009; KIM; FELDMAN, 2015).  

Elevados níveis de Homocisteína são neurotóxicos e foram relacionados 

com menor espessura da substância cinzenta, quando avaliados indivíduos com 

Doença de Alzheimer, comprometimento cognitivo leve e saudáveis (MADSEN et 

al., 2015). A Homocisteína elevada também é associada com pior saúde 

cardiovascular (PERRY et al., 1995), que, por sua vez, é relacionada com maior 

atrofia cerebral nas regiões temporal e frontal (OULHAJ et al., 2010). Foram 

observados valores de Homocisteína mais elevados no grupo com demência, mas 

os dois grupos apresentaram valores altos, possivelmente por efeito do próprio 

envelhecimento. 

O envelhecimento, por si só, é acompanhado de desregulação das 

citocinas, com aumento das pró-inflamatórias e redução das anti-inflamatórias, 

causando estado mantido de inflamação de baixa intensidade (MICHAUD et al., 

2013). Na população idosa, elevados níveis de PCR de alta sensibilidade, TNF-α 

e IL-6, são fatores independentes para maior risco de eventos cardiovasculares e 

cerebrovasculares (CESARI et al., 2003; HARRIS et al., 1999; TRACY et al., 

1997; VASAN et al., 2003; VOLPATO et al., 2001). 

Avaliando sete estudos combinados, com 5.717 participantes e 746 casos 

de demência desencadeada por todas as causas, o nível aumentado de PCR de 

alta sensibilidade foi associado com risco 45% maior de demência e a IL-6 

elevada aumentou o risco em 32% (KOYAMA et al., 2013). Neste estudo, a IL-6 e 

a PCR estavam mais elevadas nos demenciados e a mediana foi normal nos 

idosos com cognição preservada. Alguns autores encontraram aumento da 

citocina inflamatória IL-6 nos estágios terminais do envelhecimento, 

correlacionando-a com a síndrome da fragilidade (ERSHLER; KELLER, 2000; 

LENG et al., 2002).  

O estudo The Northern Manhattan Study (ECONOMOS et al., 2013) 

mostrou níveis elevados de IL-6 associados com declínio cognitivo nos idosos de 

diferentes etnias. O The Sidney Study (TROLLOR et al., 2012) encontrou 

marcadores inflamatórios relacionados a déficit cognitivo em idosos da 
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comunidade, independentemente de depressão, fatores de risco cardiovasculares 

e metabólicos, ou genótipo APOE-4. Comparando idosos com e sem Doença de 

Alzheimer, verificou-se, em septuagenários, que os níveis de IL-6 eram mais 

elevados nos primeiros (MAES et al., 1999). Avaliando indivíduos com Doença de 

Alzheimer leve a moderada, alguns autores encontraram valores de IL-6 e TNFα 

mais elevados do que em saudáveis (ALVAREZ et al., 1996; BRUUNSGAARD et 

al., 1999), mas outros estudos não relataram essa relação (ANGELIS et al., 1998; 

RAVAGLIA et al., 2007). 

Valores elevados de TNFα foram observados no líquor de pacientes com 

Doença de Alzheimer (TARKOWSKI et al., 2003). TNFα elevado também foi 

encontrado no plasma de indivíduos com doença de Alzheimer, em comparação 

com os controles (BERMEJO et al., 2008). No entanto, não foram observadas 

diferenças entre os centenários com e sem demência quanto ao TNFα. 

A albumina sofre redução com o envelhecimento e também foi menor ao se 

compararem idosos com Doença de Alzheimer e não-demenciados (MAES et al., 

1999). Foram observados resultados semelhantes nos centenários e também 

maior VHS nos indivíduos com síndrome demencial. 

Os centenários sem demência apresentavam maior escolaridade, 

considerada um fator protetor. Entre os marcadores de risco cardiovascular, 

notou-se tendência à maior PAS entre os indivíduos com cognição preservada, 

além de baixo peso e Homocisteína mais elevada nos centenários com demência.  

Verificou-se maior estado inflamatório entre os idosos demenciados, com 

maiores níveis de IL-6, PCR alta sensibilidade e VHS. Portanto, mesmo em 

centenários, maior inflamação pode estar relacionada com pior cognição, o que 

também tem sido encontrado em idosos mais jovens. 

Diversos estudos como o Longevity Gene Study (BARZILAI et al., 2001), 

Leiden Longevity Study (LLS) (MOOIJAART et al., 2011), New England 

Centenarian Study (NECS) (TERRY et al., 2004) e o Long Life Family Study 

(LLFS) (NEWMAN; MURABITO, 2013) compararam os filhos de indivíduos 

longevos aos filhos de não longevos. Esses estudos observaram que os filhos de 

longevos possuem perfil lipídico mais favorável (BARZILAI et al., 2001; NEWMAN; 

MURABITO, 2013), menor prevalência de hipertensão arterial, doenças 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruunsgaard%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10462168
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruunsgaard%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10462168
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andersen-Ranberg%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10462168
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metabólicas e cardiovasculares (NEWMAN; MURABITO, 2013; WESTENDORP et 

al., 2009), mortalidade por todas as causas e também por causas específicas, 

como câncer e doença arterial coronariana (TERRY et al., 2004), em relação aos 

controles. 

Estudo de base populacional, realizado na Dinamarca com 207 

centenários, que eram visitados em domicílio e, assim como neste estudo, 

entrevistados e examinados, relatou taxa de 72% de doenças cardiovasculares, 

52% de hipertensão arterial e 51% de demência (ANDERSEN-RANBERG; 

SCHROLL; JEUNE, 2001). 

Almeida, O. P. e Almeida, S. A. (1999b) demonstraram que as versões 

brasileiras da EDG-15 e EDG-10 oferecem medidas válidas para o diagnóstico de 

episódio depressivo maior, de acordo com os critérios da CID-10 (Classificação 

Internacional de Doenças) e DSM-IV. O ponto de corte 5/6 (não caso/caso) para a 

EDG-15 produziu índices de sensibilidade de 85,4% e especificidade de 73,9% 

para o diagnóstico de episódio depressivo maior, de acordo com a CID-10. 

(JANCA et al., 1993). No presente estudo, dos 24 centenários que responderam o 

questionário, 14 deles (58,3%) apresentaram valor <5 na escala de 15 pontos, 

considerado normal. De forma interessante, os mesmos 14 idosos relataram 

autopercepção de saúde boa, o que leva a refletir sobre a importância do humor 

na maneira do muito idoso se ver em relação à própria saúde. Dados 

semelhantes foram encontrados nos estudos dos centenários chineses, em que 

67,3% dos do sexo masculino e 63,2% do feminino mostraram-se satisfeitos com 

a vida presente, declinando ligeiramente com o avançar da idade. Pessoas 

longevas, como os centenários, foram mais propensas a considerarem suas vidas 

como satisfatórias, apesar de sua limitada capacidade física e funcional. 

Diversos estudos correlacionam os níveis de vitamina D com performance 

física, como o estudo InChianti, coorte que acompanhou 976 idosos italianos 

acima de 65 anos e encontrou associação positiva entre os níveis de vitamina D e 

desempenho físico medido pela SPPB e força de preensão manual, mesmo 

quando ajustados para variáveis sóciodemográficas, atividade física, IMC, 

ingestão energética, alterações cognitivas, níveis de hemoglobina, creatinina e 

albumina (HOUSTON et al., 2007). Entretanto, no presente estudo, as dosagens 
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de vitamina D não se correlacionaram a nenhuma das variáveis analisadas, 

levantando dúvidas sobre a sua real importância no desempenho físico e na 

funcionalidade dos muito idosos da nossa comunidade. Este estudo demonstrou, 

ainda, que o desempenho físico dos centenários, medido pela SPPB, está 

significativamente correlacionado, de maneira inversa, à TNF, IL-6, PCR ultra 

sensível, α1 GPA, VHS e Homocisteína, assim como, de maneira direta, à 

Albumina e ao HDL Colesterol. Resultado semelhante foi encontrado na avaliação 

de independência instrumental, por meio da Escala de Lawton, também 

correlacionada, de maneira inversa, à IL-6, PCR ultra sensível, VHS e 

Homocisteína.  

Diversos grupos de pesquisadores têm concentrado suas pesquisas em 

longevidade, ou mais especificamente, nos centenários. Os termos longevidade 

saudável e longevidade excepcional são frequentemente utilizados para enfatizar 

a importância de ser ter uma vida longa e saudável (YI; GU; LAND, 2007). Outro 

termo muito empregado e que gera controvérsia é o chamado envelhecimento 

bem sucedido, cuja definição mais usada é a de Rowe e Kahn (2015), centrada 

no status físico, cognitivo e funcional. Existem diversas críticas e ponderações em 

relação a essa denominação e aos seus critérios. Considerar o envelhecimento 

bem ou mal sucedido, apenas por essas variáveis, pode esconder armadilhas na 

caracterização do nível de bem estar e qualidade de vida dos idosos.  

Perls (2006) descreveu no New England Centenarian Study que os 

centenários daquela região eram saudáveis e independentes na maior parte de 

suas vidas, embora não fossem na idade avaliada. Por isso, alguns autores 

chamam a atenção para o preço atual da longevidade. Atingir os limites da idade 

humana traria riscos para a dignidade do ser.  

No estudo dos centenários de Ribeirão Preto-SP, apenas sete (21,2%) 

pacientes eram acamados, entretanto 15 (45,5%) não conseguiram ficar 10 

segundos em posição ortostática com um pé ao lado do outro e 24 (72,7%) não 

foram capazes de levantar cinco vezes da cadeira sem utilizar os braços. Apenas 

quatro (12,1%) apresentaram velocidade de marcha satisfatória (4 metros em até 

6,2 segundos), baseada na SPPB. Esses dados levam à conclusão de que o 

envelhecimento ativo ainda não é uma realidade nos centenários desta 
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comunidade. Entretanto, estudo dos centenários da Georgia-USA, indica que 

metade deles poderia ser classificada como tendo envelhecimento bem sucedido, 

caso a definição de saúde subjetiva, percepção de felicidade e melhor situação 

econômica percebida fosse utilizada nesse conceito. De forma interessante, 

nenhum deles seria assim classificado se fossem aplicados os critérios de Rowe e 

Kanh (2015), mais centrados no status físico, cognitivo e funcional.  

Estudo com centenários alemães mostrou que cerca de 25% deles foram 

classificados como independentes, enquanto 20% dos centenários de Tokyo 

apresentavam envelhecimento bem sucedido, definido como não ser dependente 

e não demonstrar comprometimento cognitivo ou sensorial importantes. Os outros 

80% foram divididos em frail (55%) e fragile (25%) (GONDO et al., 2006). No 

presente estudo, foram identificados nove pacientes (27,2%) sem demência e 

independentes para ABVDs, dados semelhantes aos observados nos centenários 

de Tokyo.  

Diversos estudos epidemiológicos com centenários, ao redor do mundo, 

utilizam dados a partir do autorrelato, ao invés do exame clínico objetivo, levando 

a interpretações equivocadas sobre a real prevalência das diversas doenças. Por 

isso vale destacar a importância da realização objetiva da avaliação AGA, 

aplicada em todos os centenários desta pesquisa. 

Apesar do estudo dos centenários ser um modelo para a análise dos 

determinantes da longevidade em humanos, existem algumas limitações em se 

usar essa abordagem, que merecem ser destacadas:  

1. A baixa prevalência desse perfil de paciente, com média de um 

centenário para cada 10 mil habitantes no Brasil. 

2. A alta prevalência da síndrome da fragilidade, como demonstrado 

neste estudo (97%), pelos critérios sugeridos por Fried et al. (2001). 

3. A ausência de grupos controles bem definidos. 

 

A maior parte dos estudos com genes humanos, associados à longevidade e 

ao envelhecimento, foram desenvolvidos sob delineamento transversal, 

comparando as frequências dos potenciais loci gênicos entre indivíduos muito 

idosos e controles jovens.  
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Os estudos de genes candidatos têm apontado papel importante para os 

grupos de genes envolvidos nas vias de sinalização do GH / insulina / IGF-1, 

regulação imune e metabolismo de lipoproteínas, embora a maioria desses 

resultados não tenham sido confirmados e replicados em pesquisas 

independentes (DEELEN et al., 2013).  

Os loci mais convincentes para a associação com longevidade humana são 

APOE-4 e FOXO3a, que foram confirmados em estudos prospectivos de 

sobrevida (CRIMMINS; FINCH, 2012; SOERENSEN et al., 2010; ZENG et al., 

2010). O primeiro codifica a APOE-4, que desempenha importante papel no 

metabolismo das lipoproteínas, função cognitiva e regulação imune, enquanto que 

o segundo codifica a proteína forkhead box O3, um fator de transcrição que atua 

em diversos genes envolvidos na resposta ao stress oxidativo e apoptose 

(MAHLEY; RALL Jr., 2000; van der HORST; BURGERING, 2007).  

Embora a APOE-4- seja considerada um fator de risco para Doença de 

Alzhemeir e declínio cognitivo relacionados à idade, alguns estudos não 

conseguiram confirmar essa associação em idosos acima de 85 anos (JUVA et 

al., 2000; SALO et al., 2001), corroborando os achados do presente estudo. 

Entretanto, o estudo dos centenários da Geórgia-USA indicou que, entre os 

caucasianos, os portadores do alelo ɛ4 da APOE-4 apresentaram desempenho 

pior em testes cognitivos e funcionais em relação aos não carreadores. Esse 

resultado não se confirmou nos centenários afro-descendentes (WOODARD et 

al., 2009). 

No presente estudo não foram encontradas diferenças na análise da 

expressão gênica transcricional dos genes associados a essas duas importantes 

vias nos linfócitos de idosos longevos. Foram comparados aqueles idosos 

caracterizados por envelhecimento bem sucedido em relação aos mais 

comprometidos, do ponto de vista cognitivo, funcional e nutricional. Verificou-se 

apenas tendência de diferença na expressão do gene IGF1 entre os grupos 

demência e não-demência (p=0.07). Estes resultados podem ser explicados pela 

amostra pequena de cada grupo, mas também levantam dúvidas sobre o real 

impacto dessas duas importantes vias nas diferentes formas de envelhecimento 



Discussão 

 

76 

dos muito idosos no Brasil. Elas podem estar envolvidas no tempo de vida dos 

longevos, mas não na maneira como eles chegam até as idades extremas.  

Indiscutivelmente, vivemos mais e melhor que nossos antepassados, mas 

estudos adicionais serão essenciais para o fornecimento de dados e informações 

que contribuirão para a implementação de medidas, tais como a promoção do 

envelhecimento ativo e bem sucedido, garantindo ainda mais independência, 

autonomia e qualidade de vida aos muito idosos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONCLUSÕES 
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1- Foram avaliados 33 centenários, que representaram 55,9% dessa 

população, existente na cidade de Ribeirão Preto-SP, Brasil, sendo 12 

deles (36%) com cognição preservada e independentes para ABVDs. 

 

2- Do ponto de vista nutricional, 33,3% dos centenários puderam ser 

classificados como portadores de desnutrição instalada com a aplicação 

da MAN. Se somados a estes, os pacientes em risco nutricional, o 

número aumentaria para 84,8%. 

 

3- Todos os idosos centenários (homens e mulheres) apresentaram IMM, 

estimado à partir da BIA, abaixo da normalidade, e apenas 15,2% 

demonstraram desempenho físico satisfatório pela SPPB. 

 

4- Poucos pacientes apresentaram visão e audição preservadas, 16,7 e 

9,4%, respectivamente. 

 

5- O desempenho físico dos idosos, medido pela SPPB, foi 

significativamente correlacionado, de maneira inversa, a: TNF, IL-6, PCR 

ultra sensível, α1 GPA, VHS e Homocisteína; assim como, de maneira 

direta, à Albumina e ao HDL Colesterol. 

 

6- Foram evidenciadas elevadas taxas de deficiência de vitamina D e 

aumento de Homocisteína nos centenários. 

 

7- Foram encontradas diferenças significativas entre os grupos 

demenciados e não-demenciados nos parâmetros IL-6, Albumina, PCR, 

VHS e Homocisteína, representando o menor estado inflamatório dos 

idosos cognitivamente preservados. 

 

8-  Observaram-se maiores valores dos parâmetros inflamatórios IL-6 e 

VHS nos desnutridos e maior valor de insulina sérica, hormônio 

anabólico, nos não-desnutridos.  
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9- Os resultados da análise molecular mostraram que não houve diferença 

significativa na expressão dos genes IGF1R, IGF1, IGF2, FOXO1, 

FOXO3 e APOE-4 na comparação entre os grupos demência e não-

demência, entre os grupos dependente e independente para ABVDs e 

entre os grupos desnutridos e não-desnutridos. Houve apenas tendência 

de expressão diferencial do gene IGF1 na comparação entre os grupos 

demência e não-demência (p=0.07). 
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ANEXO A 

 

COMPROVANTE DE APROVAÇÃO DO COMITÉ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B 
 

 

 

OFICIO DA SOLICITAÇÃO DA BASE DE DADOS DOS PACIENTES 
CENTENÁRIOS USUÁRIOS DO SUS ENCAMINHADO A SECRETARIA DE 

SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO 
 
 

Av. Bandeirantes, 3900 ( 6° andar do HC ) Ribeirão Preto -SP- Cep 14048-900 - Fone:(16)3 633-0036/602-2448  
Fax: (16) 3602-0229 

 

Ribeirão Preto, 30 de janeiro, de 2012. 
 
 
 
DR. STÊNIO JOSÉ CORREIA MIRANA 
M.D. SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO 
PRETO 
 
 

Vimos, através desta, oficializar o pedido de fornecimento dos telefones de 
contato e/ou Endereço cadastrados, através do sistema Hygia, de todos os idosos 
acima de 95 anos da nossa cidade. Serão avaliados o interesse e disponibilidade 
dos mesmos ou de seus responsáveis legais (no caso de demências) em 
participar da pesquisa intitulada “Estudos dos Centenários de Ribeirão Preto”. 
Após consentimento, via telefone, os participantes serão visitados em seus 
domicílios onde serão informados de todos os direitos, através do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, e só após a assinatura deste, daremos início 
a fase de coleta de dados. 

Envio em anexo o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética -
CAAE com REGISTRO - 0398.0.004.000-12 no Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital das Clínicas de Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – HC-FMRP-
USP.  

 
Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e 

consideração. 
Atenciosamente, 
 
 

Paulo de Oliveira Duarte. 
Pesquisador responsável pelo Projeto. 
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Anexo C 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 
 
Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa de nome: 

“Estudo dos Centenários de Ribeirão Preto - Brasil”. 
Esta pesquisa tem como objetivo estudar a população de centenários de 

Ribeirão Preto, identificando eventuais fatores protetores do ponto de vista 
ambiental, orgânico e genético que contribuem para o processo do 
envelhecimento bem sucedido em nossa população.  

Para participar deste estudo é necessário que o voluntário possa confirmar, 
através de documentação original (carteira de identidade, título de eleitor, certidão 
de casamento) a sua data de nascimento.  

Os pacientes serão visitados por, pelo menos, um médico e um técnico de 
enfermagem e toda a avaliação será realizada no domicílio do participante em 
uma ou até duas visitas com cerca de 4 horas de duração na 1ª visita.  

Será solicitado jejum à partir das 00:00 (zero horas) do dia da avaliação. A 
visita começara as 8:00 hs. Serão coletados 15 ml sangue (3 colheres de sopa) 
através da de uma veia do braço por um técnico de enfermagem. O voluntário 
poderá sentir dor durante a picada da agulha. Após esse procedimento, será 
colhida a saliva do paciente através de um algodão colocado na boca por um 
pequeno tempo. Após a coleta da saliva, o paciente deverá tomar uma água 
especial, mas que tem as mesmas características (cor, sabor e cheiro) da água 
comum e será liberado para o café da manhã. 

Serão realizadas também avaliações clínicas, cognitivas, aplicação de 
escalas, entrevistas estruturadas com o paciente e/ou cuidador principal. Serão 
feitas medidas corporais de peso, altura e medidas do corpo com fita métrica, 
avaliação da força do paciente e testes de caminhada nos voluntários que andam. 
Serão feitas 3 medidas da pressão arterial em cada braço. No final da consulta 
será repetido o procedimento no braço com maior pressão. 

Nenhum dos procedimentos realizados trarão malefícios à saúde do 
participante. 

Ao final do estudo o participante e/ou seu responsável legal receberão 
informações sobre todos os resultados obtidos nestes exames, com cópias para 
outros médicos, se solicitado for. 

Os seus direitos ao participar da pesquisa, de acordo com a resolução 
196/96 do Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde, são: 

A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento 
acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados com a 
pesquisa a que será submetido; 

A liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem que isso traga prejuízo à continuação de seu 
atendimento e tratamento habitual neste serviço; 
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A segurança de não ser identificado (a) e do caráter confidencial de toda a 
informação relacionada.  

 
 
Ciente e de acordo: Ribeirão Preto, ____/____/____ 
 
 
Nome do participante:  ______________________________________ 
RG n0____________________ 
 
__________________________________________________________

 (Assinatura do participante da pesquisa ou de seu responsável legal) 
 
 
Pesquisador principal: Paulo de Oliveira Duarte / Mariana Garcia da Freiria  
Assinatura:_________________________________________________ 
 
 
Orientadora: Nereida Kilza da Costa Lima  
Assinatura:_________________________________________________ 
 
 
Testemunha:_______________________________________________ 
 
Assinatura:_________________________________________________ 
 
 
Telefones para contato: 
 
Paulo Duarte: 98121-1081 / 3234-6999 
Profa. Dra Nereida: 99277-0522 
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ANEXO D 
 

 

 

MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL (MEEM) 
 

 

 

 
ORIENTAÇÃO (1 ponto para cada item) 
Ano - mês - dia do mês - dia da semana - hora aproximada Estado - cidade - bairro - local da consulta - 
andar ou setor 

 
REGISTRO (1 ponto por palavra) Pente - vaso - laranja número de tentativas:  

 
ATENÇÃO E CÁLCULO (1 ponto por acerto) 
Seriado descendente de 7: 93, 86, 79, 72, 65 OU soletrar ́ ́mundo ́ ́ de trás para frente 

 
EVOCAÇÃO (1 ponto por acerto) 
Repetir as 3 palavras dadas para registro 

 
LINGUAGEM (9 pontos) 
- denominar um relógio de pulso e uma caneta (1 ponto por acerto) - repetir ́ ́nem aqui, nem ali, nem lá ́ ́ (1 
ponto) 
- atender ao comando: ́ ́pegue o papel com a mão direita, dobre-o ao meio e coloque-o no chão ́ ́ (1 ponto 
por ação correta) 
- ler e obedecer o seguinte: FECHE OS OLHOS (1 ponto) - escrever uma frase (1 ponto)  - copiar o 
desenho (1ponto) 
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ANEXO E 
 
 
 

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS PARA SÍNDROME DEMENCIAL SEGUNDO O 
DSM IV 

 

 

1 - Comprometimento da memória 

2 - Presença de pelo menos um dos seguintes distúrbios:  

 Afasia 
 

 Apraxia   
 

 Agnosia 
 

 Pertubação do funcionamento executivo 

3 - Os distúrbios 1 e 2 interferem significativamente nas atividades 
laborais, sociais ou nos relacionamentos. 

4 - Os distúrbios não ocorrem exclusivamente durante os momentos 
de delirium. 
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ANEXO F 
 

 
MINI AVALIAÇÃO NUTRICIONAL - MAN 
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ANEXO G 
 
 
 

BATERIA CURTA DE DESEMPENHO FÍSICO - SHORT PHYSICAL 
PERFORMANCE BATTERY (SPPB) 
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ANEXO H 
 
 

LISTA DE REFERÊNCIAS EXAMES LABORATORIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acido Fólico: >5,38 ng/ml 

Homocisteína: 5 a 12 Mmol/L 

Vit B12: 211 a 911 pg/ml 

TSH: 0,25 a 5,0 MIU/ml 

 
DHEA: 

Homem: 2,5 - 12,5 ng/ml 

Mulher idosa: 0,5 - 5,0 ng/ml 

Testosterona Total: Pós menopausa: 8,0 - 35,0 ng/dL 

 
PCR Ultra Sensível: 

>3,0: Alto Risco Preditivo p/ DCV 

<1,0: baixo Risco Preditivo p/ DCV 

TNF-alfa: VN: <8,1 pg/ml 

IL-6: VN: <3,4 pg/ml 

25-OH VITD: VN: >30 ng/ml 

Insulina: VN: até 30 uIU/ml 

HOMA-IR: VN: <3,4 

QUICKI: VN: >0,34 
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Abstract 

Objectives: Centenarians are part of the population segment that most grows in the world. 

The determinants of this exceptional longevity, especially regarding individuals with 

maintained cognition and functionality, are multifactorial and currently poorly understood. 

The objective of the present study was to assess cardiovascular risk factors and 

inflammatory markers among centenarians with and without dementia syndrome. 

Methods: Thirty-three vounteers were selected for the study in a city with 59 centenarians 

identified in the 2010 Census. The volunteers were evaluated at home by Comprehensive 

Geriatric Assessment. General laboratory exams were performed and cardiovascular risk 

and inflammatory activity markers were determined. Results: Mean subject age was 101±2 

years, and 82% were women. Assessment of dementia syndrome revealed that 36.4% of 

the centenarians had preserved cognition. The centenarians with dementia had lower 

schooling (p<0.01), lower body mass index (p=0.02) and higher homocyseine levels 

(p<0.01), and tended to have a lower systolic blood pressure (p=0.05). Regarding the 

markers of inflammatory activity, demented subjects had high levels of interleukin-6 

(p<0.01), high-sensitivity C-reactive protein (p=0.02), and erythrocyte sedimentation rate 

(p=0.01) and lower albumin levels (p=0.02) compared to centenarians without dementia. 

Conclusions: Centenarians with preseved cognition had a better nutritional status, lower 

homocysteinemia, a tendency to higher blood pressure and a lower inflammatory activity 

compared to demented subjects of the same age and from the same community. 

 

Key-words: centenarians; dementia syndrome; cardiovascular risk factors; inflammatory 

markers 
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Introduction 

Centenarians are individuals who reach one-hundred years or more, i.e., subjects who live 

20 years more than the mean life expectancy of the population of developed countries and 

25 years more than the life expectancy of the population of developing countries. They 

belong to the population segment that most grows in the world, with 3.8 million elderly 

individuals in this age range being projected to exist in the world up to the first half of this 

century (World population projections: the 2000 revision, United Nations).  The 

determinants of exceptional longevity are multifactorial and involve omplex processes 

most of which are not fully understood. 

It is well known that the ε4 allele of apolipoprotein E (APOE-4) increases the risk of 

cardiovascular diseases and Alzheimer’s disease. This allele has been detected at lower 

frequency in nonagenarians and centenarians, suggesting that individuals who bear it do 

not live as long as those who do not bear it. In contrast, the frequency of the ε2 allele is 

increased in long-lived individuals and may have a protective effect against cardiovascular 

diseaes and Alzheimer’s disease (Schachter et al, 1994). 

It has been demonstrated that up to 30% of centenarians have excellent cognitive ability. In 

addition, the time of functional disability of these individuals is the lowest possible one 

(Christensen et al, 2008). 

Among the markers of cardiovascular risk, high homocysteine levels have been associated 

with worse cognition among elderly women (Almeida, 2004). Tabet et al (2006), in 

contrast, did not detect any relationship between plasma homocysteine and 

neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s disease. Higher blood pressure levels during 

middle age have been associated with a higher risk of dementia with advancing age 

(Farmer et al, 1990; Launer et al, 1995). It has been debated, however, whether higher 
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blood pressure may even have a protective effect among the very elderly by maintaining 

brain perfusion (Richmond, 2011). 

Inflammatory processes seem to be linked to the pathogenesis of Alzheimer’s disease 

(Cunningham et al, 2009; Holmes et al, 2011). Several markers of inflammatory activity 

such as IL-6 and TNF-α have been associated with neuropsychiatric symptoms and 

functionality in Alzheimer’s disease, (Hall et al, 2013). Elevated high-sensitivity C-

reactive protein (hs-CRP) has been related to a higher risk of cardiovascular accidents, 

coronary diseae and cognitive deficit (Pearson et al, 2013). 

On the other hand, very elderly women with excellent functionality showed higher IL-6 

levels associated with a lower risk for dementia (Metti et al, 2014). When this finding was 

compared to the results of studies conducted on younger elderly subjects, opposite results 

were obtained, leading to the question of whether the effect of inflammation on dementia 

may have a smaller role in the very elderly. 

To our knowledge, few studies have assessed thus far the matkers of cardiovascular risk 

and inflammatory activity in centenarians with and without dementia (Richmond et al, 

2011; Bruunsgaard et al., 1999). A better knowledge of the differences existing between 

individuals who maintain cognition up to 100 years of age or more and those of the same 

age who present dementia syndrome may be of help in understanding the dementia of the 

very elderly. 

 

Methods 

A population-based cross-sectional study was conducted on centenarians residing in the 

city of Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil. The study was approved by the Research Ethics 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Metti%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24697580
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Committee of the University Hospital, Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University 

of São Paulo (09/04/2012, protocol nº 903/2012). 

This was a convenience sample based on the objective of assessing the largest possible 

number of centenarians detected.  According to the 2010 Census (IBGE), 59 individuals 

aged 100 years or older resided in this city. The participants were detected using data 

banks existing in the public and private health systems. Forty-one centenarians were 

detected, but 4 refused to participate, 2 had no documented proof of age, and 2 died before 

data collection. Thus, we assessed 33 centenarians, corresponding to 55.9% of the total. 

All patients were evaluated at home since many of them had limited mobility, thus 

avoiding discomfort for them and their caregivers and increasing participation in the study. 

On the occasion of the first visit, the volunteers and/or their legal representatives were 

informed about the nature of the study and about the clinical and laboratory tests to which 

the subjects would be submitted and gave written consent to participate in the study. 

The chronological age of the subjects was confirmed with the presentation and verification 

of at least one original document such as a Birth Certificate, Baptism Certificate or 

Marriage Certificate. The absence of documented proof of age and the presence of acute 

signs and symptoms of disease were the only exclusion criteria. 

Two additional visits were made for the collection of clinical data and of a blood sample. 

All subjects were submitted to Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) with emphasis 

on cognitive assessment.  Blood pressure was measured with a Tycos aneroid 

sphigmomanometer in the sitting position whenever possible, three times on the right arm 

and three times on the left arm. The mean value obtained for the right arm was used since 

there was no significant difference in pressure between limbs. Weight was measured with 

the subjects wearing light clothing and no shoes, preferably under fasting conditions and 
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with an empty bladder, using a G-tech digital scale, glass 3 control model, with a capacity 

of 180 kg. In case of subject disability, weight was estimated using the equations of 

Chumlea et al (1988). Body height was measured as the distance from the vertex to the 

plantar region using a stadiometer consisting of a vertical inextensible bar graduated every 

0.5 cm. For bedridden patients, the equations of Chumlea et al (1985) were used to 

estimate height starting from knee level.  The body mass index was also calculated for each 

subject. 

The presence of frailty criteria was assessed by evaluating 5 parameters described by Fried 

et al (2001). Persons with three or more of these chaacterisics were classified as frail and 

persons with one or two characteristics as pre-frail. 

We applied the Mini‐Mental State Examination (MMSE) (Folstein et al, 1975; Brucki et al, 

2003), an exam widely used to screen for dementia with good inter-rater reproducibility: 

the Animal Fluency Test (Long et al, 2015), and the Clock Test (Ueda et al, 2002). The 

diagnosis of dementia was based on the dementia syndrome criteria of the DSM-IV (1994). 

Blood samples were collected after a 10 hour fast for the following exams: blood count, 

creatinine, total calcium, TSH, vitamin B12, folic acid, homocysteine, glycemia, 

insulinemia, lipid profile, albumin, high-sensitivity C-reactive protein (hc-CRP), alpha-1-

acid glycoprotein, blood sedimentation rate, interleukin 6, and TNF-alpha. Homeostasis 

Model Assessment – Insulin Resistance (HOMA-IR) was calculated from fasting glycemia 

and insulinemia values (Matthews et al, 1985). 

The subjects were divided into groups with the presence or absence of dementia syndrome, 

which were compared by the nonparametric Mann-Whitney test, with the level of 

significance set at 5%.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Long%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25537737
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Results 

The centenarians studied, 27 women and 6 men, were 101±2 years old. Frailty syndrome 

was identified in all demented subjects and in 75% of non-demented subjects, with all 

others being pre-frail. 

The centenarians were divided into groups in terms of the presence or absence of dementia 

syndrome, with 36.4% of the population having no dementia. The general data of the two 

subgroups are listed in Table 1. 

 

Table 1: Characteristics of the centenarians in the groups with and without dementia. 

 

 Demented (n=21) Nondemented (n=12) p 

 Min Med Max Min Med Max  

Age (years) 100 100 109 100 100 102 0.16 

Schooling (years) 1 1 4 2 2 4 <0.01 

MMSE (points) 0 6 19 19 22.5 28 <0.01 

AFT (points) 0 1 10 4 18 14 <0.01 

Clock test (points) 0 0 8 0 4.5 9 <0.01 

MMSE: Mini-Mental State Examination, AFT: Animal Fluency Test, Min: minimum value,  

Med: median, Max: maximum value 

 

 

It can be seen that age did not differ between groups and that the group with dementia had 

lower schooling. Table 2 lists some general exams routinely requested for the assessment 

of dementia. 
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Table 2: General laboratory exams applied to centenarians with and without dementia. 

 

 Demented  Nondemented  p 

 Min Med Max Min Med Max  

Hemoglobin (g/L) 9.9 12.3 15.2 8.1 11.9 15.1 0.59 

Creatinine (mg/dL) 0.8 1.4 2.0 0.9 1.3 2.0 0.34 

Calcium (mg/dL) 8.0 9.1 9.8 8.6 9.7 9.9 0.03 

TSH (µUI/mL) 0.2 1.6 215.7 0.4 1.7 4.8 0.86 

Vitamin B12 (pg/mL) 176 434 1298 326 415 755 0.58 

Folic Acid (ng/mL) 3.9 7.6 14.9 3.9 10.0 28.4 0.04 

TSH: thyroid-stimulating hormone, Min: minimum value, Med: median, Max: maximum value 

 

 

Regarding the routine tests for dementia syndrome, calcium levels were lower in the 

demented group, although the median value was within normal limits. One of the 

demented subjects had a vey high TSH level, with hypothyroidism possibly being a causal 

factor of dementia. Folic acid values differed between groups but only 3 elderly subjects in 

the group with dementia and 1 subject in the group without dementia had lower than 

normal values. Several cardiovascular risk parameters are listed in Table 3. 
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Table 3: Cardiovascular risk factors among centenarians with and without dementia. 

 

 Demented  Nondemented  p 

 Min Med Max Min Med Max  

SBP (mmHg) 93 129 240 127 144 183 0.05 

DBP (mmHg) 55 67 90 21 70 89 0.45 

BMI (kg/m2) 16.2 19.7 41.4 19.1 23.1 27.1 0.02 

Total Chol (mg/dL) 95 163 222 133 178 211 0.66 

HDL (mg/dL) 32 45 64 39 51 72 0.09 

LDL (mg/dL) 44 101 142 70 98 128 1.00 

TG (mg/dL) 39 109 189 66 96 156 0.47 

Glucose (mg/dL) 62 78 142 71 90 116 0.20 

Insulin (µUI/mL) 2.1 5.9 13.6 2.9 8.0 38.0 0.04 

HOMA-IR 0.5 1.7 7.9 0.3 1.2 1.6 0.33 

Homoscystein (mmol/L) 14.5 23.7 46.8 12.0 18.2 26.6 <0.01 

SBP: systolic blood pressure, DBP: diastolic blood pressure, BMI: body mass index, Chol: cholesterol, 

HDL: high density lipoprotein, LDL: low density lipoprotein, TG: triglycerides,  

HOMA-IR: Homeostasis Model Assessment – Insulin Resistance, Min: minimum value, Med: median, 

Max: maximum value. 

 

 

Comparison of the various cardiovascular risk factors revealed that body mass index  

(BMI) was lower in the group with dementia, in which 68% of the individuals were outside 

the normal range and 63% had low weight. In contrast, in the group without dementia, only 

20% of subjects had a value below 22 kg/m2.  Insulinemia was higher in the group without 

dementia, but unly two centenarians had values above normal levels. Homocysteine levels 

were higher in the group with dementia although the levels were high in both groups. 



Anexo de Publicação 11 

 

 

Regarding inflammatory activity, the groups differed significantly in interleukin 6 (p<0.01) 

(Figure 1), hs-CRP (p=0.02) (Figure 2) and albumin levels and erythrocyte sedimentation 

rate (ESR) (Table 4), indicating the presence of a lower inflammatory status among 

cognitively preserved than demented subjects. Albumin levels (median) were within 

normal limits in both groups and ESR was high in both. No difference in TNF alpha, hs-

CRP or alpha-1 glycoprotein was observed between groups. 

 

Table 4: Markers of inflammatory activity amog centenarians with and without dementia. 

 

 Demented  Nondemented  p 

 Min Med Max Min Med Max  

TNFα (pg/mL) 5.7 9.5 35.4 4.0 8.2 12.6 0.18 

α-1-glycoprotein (mg/dL) 53 99 165 67 96 123 0.67 

ESR 1a h (mm/h) 4 41 90 1 25 50 0.01 

Albumin (g/dL) 3.0 3.8 4.3 3.1 4.2 4.6 0.02 

TNFα: tumor necrosis fator alpha, ESR: erythrocyte sedimentation rate (first hour); hs-CRP: high-

sensitivity C-reactive protein, Min: minimum value, Med: median, Max: maximum value. 

 

 

Discussion 

We observed that 36.0% of the centenarian population studied, representing more than 

50% of the centenarians living in a medium-sizd city, had preserved cognition, a result 

similar to that reported in other studies (Hazra et al, 2015). The division into demented and 

nondemented subjects was well established by the difference in score for the tests 

performed (MMSE, Animal Fleuncy Teste and Clock test). The group without dementia 

had higher schooling than the group with dementia despite the low general schooling of the 
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population studied. The association of lower schooling with dementia has already been 

extensively detected (Xu et al, 2015).  

The type of dementia of the elderly subjects with dementia syndrome was not determined 

since no brain imaging was performed, a procedure that would have required movig the 

subjects from their home to secondary or tertiary care centers. However, some potentially 

reversible causes were investigated and one case of hypothyroidism was identified, 

possibly involved in cognitive loss. Three demented subjects showed reduced folic acid 

levels.  

Regarding cardiovascular risk factors, higher blood pressure during advanced age has not 

yet been defined as a risk or protective effect for cognition. A lower MMSE score was 

observed in patients with associated Alzheimer’s disease and hypertension compared to 

patients with Alzheimer’s disease and normal blood pressure (Barnes et al, 2011). On the 

other hand, diastolic blood pressure below 70 mmHg was associated with a higher risk of 

dementia (Qiu et al, 2005). Poortvliet et al (2013) reported that lower blood pressure was 

associated with a higher mortality risk among elderly subjects older than 85 years. Thus, 

the benefit of reducing blood pressure among the very elderly in order to prevent dementia 

has not been defined. In the present study, the diastolic blood pressure values did not differ 

between groups, although the systolic blood pressure tended to be higher in the group with 

preserved cognition, this possibly being a protective factor in terms of cerebral perfusion 

among elderly subjects with more hardened arteries. 

High cholesterol has been associated with more neuropsychiatric symptoms in patients 

with Azheimer´s disease, especially men, when a 200 mg/dL cut-off was used (Hall et al, 

2013). Another study reported that high cholesterol was an important predictive factor of 

the progression of Alzheimer´s disease (Samtani et al, 2012). Among patients with 
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Alzheimer’s disease, greater dyslipidemia was associated with lower MMSE and Clinical 

Dementia Rating scores (Lobanova & Qureshi, 2014). In the current study we detected no 

difference in lipids between the two groups.  

We detected no difference in insulin resistance between demented and nondemented 

subjects. Previous studies on non-centenarian elderly subjects have shown an association 

between insulin resistance and dementia (de la Monte, 2009; Kim & Feldman, 2015). 

Among the present centenarians, it was not surprising to observe that median HOMA-IR 

values were normal in both groups, considering that the weight of most subjects was low or 

that their BMI was within normal limits.   

High homocystein levels are neurotoxic and have been found to be associated with lower 

grey matter thickness in grouped individuals with Alzheimer’s disease, with mild cognitive 

impairment and healthy (Madsen et al, 2015).  Elevated homocysteine is also associated 

with worse cardiovascular health (Perry et al, 1995), which in turn is associated with 

greater cerebral atrophy in the temporal and frontal regions (Oulhaj et al, 2010). We 

detected higher homocysteine levels in the group with dementia, although both groups 

showed high values, possibly due to an effect of aging itself.   

Aging, per se, is accompanied by cytokine deregulation, with an increase of 

proinflammatory cytokines and a reduction of anti-inflammatory ones causing a 

maintained status of low-intensity inflammation (Michaud et al, 2013). In the elderly 

population, high hs-CRP, TNF-α and IL-6 levels are independent factors for higher risk of 

cardiovascular and cerebrovascular events (Harris et al, 1999; Volpato et al, 2001; Tracy et 

al, 1997; Cesari et al, 200; Vasan et al, 2003). 

Changes in inflammatory cytokines may be involved in the pathogenesis of 

neurodegenerative diseases such as Alzheimer´s disease (Akiyama et al, 2000). In a post-
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mortem study, many proinflammatory cytokines were detected in the areas close to the 

beta-amyloid deposists in the brain of patients with Alzheimer’s disease. When chronically 

produced, cytokines are believed to injure the neuronal cells, possibly increasing the 

production of beta-amyloid peptides. 

In a meta-analysis of seven studies with 5,717 participants and 746 cases of all cause 

dementia, increased hs-CRP levels were associated with a 45% higher risk of dementia and 

high IL-6 levels increased the risk by 32% (Koyama et al, 2013). In the current study, IL-6 

and hs-CRP levels were higher in demented subjects and their median levels were normal 

among the subjects with preserved cognition. Trollor et al (2012) detected inflammatory 

markers related to cognitive deficit among community elderly individuals regardless of 

depression, cardiovascular or metabolic risk factors, or ε4 genotype. IL-6 levels were 

found to be higher in septuagenarians with Alzheimer’s disease than in septuagenarians 

without the disease (Maes et al, 1999). In some studies assessing individuals with mild to 

moderate Alzheimer’s disease, higher IL-6 and TNFα levels were detected compared to 

healthy individuals (Bruunsgaard et al, 1999; Alvarez et al, 1996), although other stdies did 

not detect this relationship (Ravaglia et al, 2007; Angelis et al, 1998). 

 High TNFα levels were detected in the cerebrospinal fluid (Tarkowski et al, 2003) and in 

the plasma (Bermejo et al, 2008) of patients with Alzheimer’s disease compared to 

controls. However, we did not detect differences in TNFα levels between centenarians with 

and without dementia. 

Albumin levels are reduced with age and were also found to be lower among elderly 

subjects with Alzheimer’s disease than in nondemented subjects (Maes et al, 1999). We 

detected similar results among centenarians and we also detected a higher ESR among 

subjects with dementia syndrome. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruunsgaard%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10462168
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruunsgaard%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10462168
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In conclusion, although the number of centenarians recruited was small, they adequately 

represented the population of a medium-sized city. Centenarians without dementia had 

greater schooling, considered to be a protective factor. Regarding the markers of 

cardiovascular risk, systolic blood pressure tended to be higher among the individuals with 

preserved cognition, with low weight and higher homocysteine levels being observed in 

the centenarians with dementia.  

There was a greater inflammatory status among demented elderly subjects with higher 

levels of IL-6, hs-CRP and ERS. Thus, even among centenarians, greater inflammation 

may be related to worse cognition, a fact that has been detected in younger elderly people.  
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Figure Legends 

 

Figure 1: Box plot of interleukin-6 (IL-6) levels in centenarians with or without dementia 

syndrome. 

 

 

Figure 2: Box plot of high-sensitivity C-reactive protein levels in centenarians with or 

without dementia syndrome. 
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