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RESliMO 

Carcia YM. Sinais clínicos, níveis bioquímicos c consumo alimentar de vitamina 

A em idosos atendidos em ambulatório geriátrico. São Paulo ( BR); 2000. 1 Tese de 

Doutorado- Faculdade de Saúde Pública da USPJ. 

Objetivo. Avaliar o estado nutricional em relação à vitamina A, de idosos atendidos 

em ambulatório de Geriatria, através de parâmetros clínicos e bioquímicos, 

comparando-os com consumo alimentar c de suplementos vitamínicos. Método. 

Dosagem de vitamina A e carotenóides plasmáticos pelo método de Neeld-Pearson, 

exame clínico, inquérito alimentar c verificação do uso de suplementos vitamínicos. 

Resultados. Em 828 idosos a média de idade foi 74,2 anos e 70,8% eram mulheres. 

A média de vitamina A foi 39,41J.g/dL, sendo 38,21J.g/dL para mulheres e 42,21J.g/dL 

para homens, diferença estatisticamente significante (p~0,0027). A média de 

carotcnóidcs foi 152, I!J.g/dL, 162,31J.g/dL nas mulheres e I 24,91J.g/dL nos homens, 

159,91J.g/dL nos menos idosos c I 33,21J.gldL nos mais idosos. As diferenças foram 

estatisticamente significantes para sexo (p=O,OOOO) e idade (p=O,OOOO). Para os 

sinais clínicos, houve diferenças de médias de vitamina A para xerose cutânea 

(p iJ,0244) e hiperceratosc folicular em dois pares de membros (p=---0,027I ), e de 

prevalência de níveis mais altos ou mais baixos para a hiperceratose folicular em um 

par de membros (pcc0,0046 ). Não houve diferenças estatisticamente significantes em 

relação ao inquérito alimentar ou ao uso de suplementos. 

Conclusões. Os níveis de vitamina A c carotenóides foram adequados na maioria 

dos idosos c foram raros os resultados abaixo do limite de normalidade. Os homens 

tiveram níveis médios de vitamina A mais altos, enquanto as mulheres tiveram média 

mais alta de carotenóides; os sinais clínicos não se correlacionaram aos níveis de 

vitaminas; a ingestão alimentar e o consumo de suplementos vitamínicos não 

influenciaram os níveis de vitamina A nestes idosos. 

Hescritores: Vitamina A Estado nutricional referente à vitamina A. Idosos. Sinais 

clínicos de hipovítaminose A 



SUMMARY 

Garcia YM. Sinais clínicos, níveis bioquímicos c consumo alimentar de vitamina 

A em idosos atendidos em ambulatório geriátrico. [Clinicai signs, biochemical 

leveis and dietetic consumption of vitamin A in ambulatory geriatric patientsJ São 

Paulo (BR); 2000. (Tese de Doutorado- Faculdade de Saúde Pública da USPJ. 

Objcctivc. Evaluate vitamin A status in elderly out-patients usmg clinicai and 

biochemical parameters compared to diets and vitamin supplement usage. Mcthod. 

biochemical measuring of vitamin A and carotenoids using Neeld-Pearson method, 

clinicai examination, dietetic inquiry and vitamin supplements usage. Rcsults. 828 

individuais were examined, with mean age of 74,2 years and 70,8% o f women. Mean 

vitamin A levei was 39,4J.lg/dL (38,2).lg/dL for females, 42,2).lg/dL for males). 

Diftcrence was statistically signifícant (pcc0,0027). Mean carotenoid levei was 

152, I J.lg/dL, ( 162,3,4)lg/dL f()r fcmales, 124,9J.1g/dL fór males, 159,9J.1g/dL f()r less 

old and 133,2J.1g/dL for oi der, both statistically signifícant with p- 0,0000). Clinicai 

signs that showed di flerences o f mean leveis were cutaneous xerosis ( pcc(),0244) and 

tolicular hypcrcheratosis of two limbs (pcc0,0271 ), whilc levei prevalcnce was 

signifícant f()r folicular hypercheratosis ofthe four limbs (p·c0,()()46). No difTerenccs 

were found f()r diets or supplcment usage. 

Conclusions. Vitamin A and carotenoid leveis were adcquate for most individuais, 

and seldom under normal levei; males had higher leveis of vitamin A and females 

had highcr leveis of carotenoids; clinicai signs did not correlate to vitamin leveis; 

food consumption and vitamin supplement usage did not influencc vitamin A leveis 

o f those elderl ies. 

ncscriptors: Vitamin A . Vitamin A nutritional status. Aged. Clinicai s1gns of 

vitaminA dctíciency. 
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ANEXO 

Exemplos de sinais clínicos de deficiência da vitamina A encontrados nos 

idosos estudados 



I INTI~OI>lJÇÃO 

O envelhecimento como tema de pesquisa pode ser considerado um 

assunto que só em época relativamente recente começou a chamar a atenção dos 

grandes centros científicos. A chamada transição epidemiológica, conseqüência da 

evolução histórica, política e econômica da humanidade, tem feito com que a parcela 

da população representada por indivíduos de idade avançada venha se tornando 

gradativamente maior e que as necessidades desse grupo etário passem a ter um forte 

impacto na demanda por atendimento de saúde c nos índices de saúde e bem estar da 

população em geral (PASCIIOAL 1996) 

A modernidade do estudo da velhice e do envelhecimento pode ser 

exemplificada por uma publicação considerada básica no campo da Nutrição 

Humana: as "RDA" (Recommended Dietary Allowances), na sua última edição, 

publicada em 1989, descrevem claramente, em seus capítulos introdutórios, a 

escassez de dados, na literatura de então, referentes a observações diretas sobre a 

nutrição do indivíduo idoso, tratando as recomendações dos indivíduos com 5 I anos 

ou mais como se fossem um único grupo e com o mesmo comportamento biológico 

(NATIONAL RESEARCH COUNCIL 1 989). 

Desde então, o volume de informações sobre envelhecimento e, em 

particular, seus aspectos nutricionais, vem se avolumando ano a ano. Tanto nos 

grandes centros com tradição em pesquisa em saúde dos países desenvolvidos, como 

em países de poucos recursos econômicos e parca tradição em pesquisa (sendo que 

nestes últimos é grande a presença de grandes organismos internacionais voltados 

para o custeio e organização de estudos nessa área do conhecimento), multiplicam-se 

projetos a esse respeito, boa parte deles com casuísticas apreciáveis (AMORIM 

CRUZ c co!. 1996, RUSSEL 1 997) 



1.1 Nutrição e envelhecimento 

Cada vez mais, o que se vê é a abordagem de aspectos mais 

específicos da Nutrição do indivíduo idoso. Além de aspectos genéricos, como 

necessidades energéticas ou adequação de peso corporal, existe urna atenção muito 

maior em relação aos nutrientes de forma individual, mudanças das necessidades de 

cada um deles produzida pelo simples envelhecimento ou por doenças típicas dessa 

fase da vida. lloje, há maior ênfase no estudo de distúrbios nutricionais leves, de 

di flcil caracterização, ao contrário dos grandes distúrbios causados por carências 

graves, que foram o toco inicial da atenção dos pesquisadores na área. A Nutrição 

está mais integrada ao restante do conhecimento sobre saúde humana e tem sido alvo 

de muito interesse em tieriatria. Especula-se que deficiências nutricionais menos 

facilmente perceptíveis possam ter um papel importante na saúde global do indivíduo 

idoso c procuram-se novas rclaçôcs entre carências de nutrientes c doenças 

aparentemente não nutricionais ( DIXON c co I. 1997, RUSSELL 1997) 

No presente trabalho a atenção está voltada especificamente a 

vitamina A, embora inúmeras infonnaçõcs, sobre outras vitaminas c outros aspectos 

da nutrição dos idosos abordados, tenham sido colhidas. Devidamente analisadas, 

tais informações podem, eventualmente, vir a mostrar aspectos interessantes, mesmo 

que inicialmente sirvam apenas como pano de fundo para melhor compreensão da 

nutrição vitarnínica desses idosos. 

Entre a época em que este estudo começou a ser idealizado c o 

momento atual, surgiram muitas informações novas sobre o assunto. Parece ter 

ocorrido, mais do que um acúmulo de informações, um amadurecimento da 

comunidade científica sobre o envelhecimento de forma global e sobre Nutrição em 

Geriatria de forma particular. As próprias características do processo de 

envelhecimento, sua complexidade, a indiscutível necessidade de compreende-lo 

através de múltiplas facetas, provavelmente fizeram com que os estudiosos se 

motivassem a novas pesquisas .. 

I:ssa evolução, no entanto, não compromete o interesse ou 

ineditismo do presente estudo. Nele se dá bastante ênfase a um aspecto que tem sido 
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menos privilegiado nos trabalhos recentes, que é a abordagem clínica das 

deficiências vitamínicas. Embora os sinais clínicos dessas carênc1as possam 

tacllmcntc ser confundidos com smais de doenças não relacionadas a deficiências 

v1tarnínicas, sempre cons1st1rão em urna informação a mais que poderá ser utilizada, 

quer em nível comunitário, quer em nível individual. Convém lembrar a grande 

vantagem do sinal clínico: ser de avaliação simples, barata e imediata. 

Cabe lembrar, também, que as inf(mnações disponíveis sobre 

populações idosas brasile1ras não são muito numerosas, nem abordam o problema 

com o enfoque dado aqui (RONCADA e col. 1985, MARUCCI 1992, NAJAS c 

SACHS 1996, PERI :1 RA e CERVA TO, 1996) A propósito, em estudo anterior 

(dissertação de Mestrado), esta Autora sugere ser possível que, em uma população 

brasileira, a solução para a carência de um outro nutriente importante para o idoso, a 

vitamina D, não seja necessariamente a recomendada em outras reg1ões, de 

características climáticas d1 tercntes (ALI :NCAR 1994) Por 1sso tudo, parece 

bastante interessante a JX>ssibilidadc de colaborar para que se trace um perfil de 

características e necessidades nutricionais da nossa população e, talvez, desse modo, 

colaborar para que a atenção à saúde do idoso brasileiro se torne mais eficiente. 

Poucas funções digestivas sofrem perdas importantes com o 

processo de envelhecimento isoladamente e não se espera pelo aparecimento de 

desnutrição, mesmo em indivíduos muito idosos, como simples conseqüência do 

envelhecimento nonnal. Por outro lado, a redução da chamada reserva funcional 

orgânica também atinge o aparelho digestivo, como todos os outros sistemas do 

organismo idoso, tornando-o mais sensível a pequenas sobrecargas (YOUNG 1986, 

SILVA 1990, ALENCAR 1994, SALTZMAN c RUSSEL 1995). Os problemas 

odontológicos, extremamente comuns nessa idade c que muitas vezes não merecem a 

atenção devida, podem produzir uma seleção inadequada de alimentos conduzindo a 

um empobrecimento e inadequação da dieta (ALENCAR 1994). Estudo americano 

comparando indivíduos com e sem dentes naturais mostrou que a dieta dos que 

possuíam dentes era mais rica em proteínas, vitaminas e minerais (vitaminas A, C, 

B2 c cálcio) e mais pobre em gorduras e colesterol (GREKSA c col. 1995) 

O indivíduo idoso é considerado pessoa de risco para o 
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desenvolvimento de distúrbios nutricionais, também, pela assoctação dessas 

mudanças digestivas a outros fatores que podem vir a se somar a elas. í:: mesmo 

comum, ao lidar com indivíduos de idade avançada, que se percebam múltiplas 

causas para um mesmo distúrbio. Em geral, se tomadas individualmente, essas 

causas seriam insuficientes para produzir um distúrbio maior, porém, quando 

somadas, além de produzir um quadro complexo, podem ser responsáveis por 

situações graves (ALENCAR 1994 ). 

Acredita-se, hoje, que um cuidado intensivo na prevenção e 

tratamento das causas dos distúrbios nutricionais do indivíduo idoso possa produzir 

uma importante melhora do seu estado global de saúde. As grandes armas com que 

se conta atualmente para atingir esta meta são o diagnóstico mais precoce c preciso 

possível ou até, idealmente, um comportamento preventivo, para que a deficiência 

nem sequer chegue a se instalar: acredita-se, também, que o suporte nutricional 

rapidamente introduzido c adequado às necessidades particulares desse grupo etário 

possa ser bastante positivo para a redução da morbi/mortalidade do indivíduo que 

envelhece (CURIATI c ALENCAR 1994, BIDLACK e WANG 1995). 

1.2 Envelhecimento digestivo e nutrição 

O envelhecimento digestivo produz mudanças funcionais que 

atingem a mucosa, com atrofia e menor eficiência, tanto para produção de enzimas, 

como para absorção de nutrientes ou para sua própria defesa, pela menor produção 

de muco protetor ou capacidade reduzida de restauração de lesões. Sucos digestivos 

ou hormônios produzidos em locais que não a mucosa também estão, de forma geral, 

diminuídos, contribuindo para uma menor eficiência digestiva Outro aspecto do 

envelhecimento digestivo são as modificações de motricidade que, embora não 

tenham efeito direto sobre a nutrição, predispõem ao aparecimento de doenças que 

irão secundariamente prejudicar o estado nutricional do paciente (ALENCAR 1994, 

Wl IITE 1994, SALTZMAN c RUSSELL 1995) 

As doenças dtgestivas, que naturalmente têm um perfil própno 
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nesse grupo etário, são, como os demais problemas de saúde do indivíduo idoso, de 

mais diflcil diagnóstico c tratamento, mais um dos motivos pelos quais se cntàtiza 

tanto a necessidade de cuidados preventivos ( YOUNG c URBAN 1986, ALENCAR 

1994, CURIATI c ALENCAR 1994, SALTZMAN c RUSSELL 1995) 

1.3 Outras influências na Nutrição do Idoso 

Além das causas digestivas, problemas de outra nature;rA têm muito 

mator nsco de produzir deficiências nutricionais no idoso: doenças de outros 

sistemas podem causar inapetência ou dificuldades de deglutição, ou levar ao uso de 

medicamentos que perturbem diretamente as funções digestivas ou interfiram com o 

metabolismo dos nutrientes. Naturalmente indivíduos mais jovens podem sofrer os 

mesmos processos, porém o idoso, como já comentado, tem menor reserva funcional, 

além de apresentar maior simultaneidade de diagnósticos clínicos c maior 

susceptibilidade a efeitos colaterais de drogas (CURIATI e ALENCAR 1994, ROE 

1994 ). Idosos atendidos em uma unidade de emergência mostravam mais de 50% de 

prevalência de deficiência de caroteno e mais de 30% de vitamina A, entre outras 

deficiências nutricionais (MORGAN e col.l975). Doenças mentais comuns nessa 

idade, freqüentemente, são acompanhadas de distúrbios nutricionais (CURIATI e 

ALENCAR 1994 ). 

Problemas soctaJs e ambientais, que são vistos com freqüência 

mesmo em países desenvolvidos, como isolamento c solidão, queda dos ganhos 

financeiros ou inadequação de moradia são causas importantes de desnutrição do 

idoso. Deve-se, por fim, lembrar de uma situação que, se não é exclusiva, é bastante 

mais freqüente no idoso: a dependência, que associa problemas clínicos aos sociais e 

psicológicos, gerando situações de diflcil solução (CURIATI e ALENCAR 1994 ). 

As necessidades nutricionais específicas da população idosa têm 

sido muito questionadas nos últimos anos (LOYAT 1996, RUSSEL 1997). Parece 

bastante claro que a necessidade energética se reduz com o processo de 

envelhecimento (NATIONAL RESEARCH COUNCIL 1989, WHITE 1994), 



6 

embora haja, hoje, defensores da idéia que seria essencial aumentar o gasto 

energético do idoso através do aumento da atividade tlsica, com diversos efeitos 

benétícos não só sobre a nutrição, mas, também, sobre toda a saúde desses 

indivíduos. 1': uma proposta bastante atraente, que entre outras vantagens ajuda a 

prevenir o aparecimento de situações de dependência, descritas, há pouco, como um 

sério problema (WELLMAN 1994, r.:VANS 1995, EVANS e CYR-CAMPBELL 

1997, SHEPHARD 1995). 

1.4 Nutrição do idoso e vitaminas 

Em relação ás necessidades vitamínicas, de forma mais espccítíca, 

o que se observa hoje é uma atenção cada vez maior dos estudiosos de Nutrição em 

relação ás suas necessidades no idoso. As informações disponíveis ainda são 

contraditórias, mas, a grosso modo, pelo menos em relação às vitaminas que são 

objeto do presente estudo, a tendência atual é considerar que o idoso tem menor 

necessidade de consumo de vitamina A e que seria capaz de manter suas reservas 

corporais com consumo alimentar inferior às ROA (BAILEY e col. 1997, RUSSELL 

1997). Ainda no início da década dos 80 se observou que, embora consumo baixo de 

vitamina A seja comum no idoso, poucos têm nível sangüíneo abaixo do valor crítico 

de 20 !J.g/dL (SUTER c RUSSEL 1980). Por outro lado, na mesma época, 

comparando idosos institucionalizados ou vivendo na comunidade, com um grupo de 

meia idade, em duas grandes cidades americanas, notou-se que as deficiências 

vitamínicas apresentavam algumas diferenças, embora todas estivessem no grupo das 

hidrossolúveis. A dcfíciência vitamínica mais encontrada foi de 86 (BAKER e col. 

1979) 

Especula-se quanto à eventual conveniência de maiOr oferta de 

carotenóidcs, sob forma de alimentos, para tentar otimizar os mecamsmos 

antioxidantes corporais. Este ainda é um assunto controverso c é essencial lembrar 

que a maioria dos carotenóidcs não é precursor da vitamina A (RUSSELL 1997). 

Seria menos provável que o idoso desenvolvesse carência das 
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vitaminas lipossolúveis, porque elas tícam armazenadas em tecido hepático c 

adiposo. Existe maior preocupação com o risco de toxicidadc do que de dctíciência 

de vitamina A nesta fase da vida (FREEDMAN e AHRONIIEIM 1985, KRASINSKI 

c col. 1989, SOWERS c W ALLACE 1990, ALENCAR 1992, CI IERNOFF 1995, 

RUSSELL 1997), embora a dcfíciência seja preocupante em pré-escolares de países 

em desenvolvimento (McLAREN e col. 1966, GOUADO e col. 1998) A detíciência 

de vitamina A é o resultado de baixa ingestão ou doenças do aparelho digestivo por 

longos períodos de tempo (DAVIDSON 1973). Estudo no Missouri, EUA, mostrou 

um número baixo de indivíduos idosos com níveis baixos de vitamina A e caroteno, 

entre os que viviam na comunidade (KOHRS e col. 1978), achado que se repete em 

outros estudos na mesma época (SUTER c RUSSELL 1980). Anos depois, em outras 

comunidades veritícam-se também altos níveis plasmáticos de vitamina A nos idosos 

(CHERNOFF 1995). 

Por outro lado, idosos frágeis, acamados ou institucionalizados são 

considerados indivíduos de risco para desenvolvimento de carência das vitaminas D 

e K (SILVA 1990, ALENCAR 1994, BARROCAS e col. 1994, CURIATI c 

ALENCAR 1994, WHITE 1994, CHERNOFF 1995, FOGT e col. 1995). A Autora, 

em dissertação de Mestrado, encontrou um grande número de idosos portadores de 

níveis baixos de vitamina D mesmo em idosos independentes (ALENCAR 1994 ). A 

compreensão do metabolismo da vitamina D apresenta uma causa extra para ser 

complexa: parte da sua produção é endógena, ocorrendo a partir da exposição da pela 

à luz ultravioleta. Esta fonte fica prejudicada em indivíduos que por quaisquer 

motivos tenham pouca oportunidade de exposição da pele à luz solar, por limitações 

próprias, como por exemplo pacientes que estão permanentemente restritos ao leito, 

ou por motivos climáticos, ou seja, regiões geográficas em que ocorrem longos 

períodos de frio rigoroso, nos quais é impossível a exposição da pele o sol, mesmo 

que por um período curto de tempo (CHERNOFF 1995). I'~ importante que se tenha 

em mente que as condições climáticas brasileiras são bastante favoráveis à exposição 

da pele ao sol c que se deva entender as propostas das publicações internacionais 

dentro do contexto do local onde foram redigidas. Mesmo que se reconheça uma 

redução de capacidade da pele idosa em dar início ao metabolismo da vitamina D por 
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ação da radiação ultravioleta (CHERNOFF 1995, NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL 1989), essa capacidade persiste c pode ser uma forma bastante segura e 

barata de garantir a adequação de vitamina D em indivíduos idosos em países como o 

Brasil, de acordo com as observações prévias da Autora (ALENCAR 1994 ). 

Podemos perceber, hoje, uma modificação nas metas dos projetos 

de pesquisa a das ações de saúde na abordagem do indivíduo idoso. Mais do que 

impedir o aparecimento de sinais de deficiência, o que se almeja é prevenir o 

aparecimento de doenças crônicas. É o que se pretende ao tentar o manuseio 

nutricional preventivo, por exemplo, da osteoporose, ou quando se tenta melhorar os 

níveis de homocisteína, considerada hoje um marcador para doença cardiovascular, 

através da adequação nutricional do consumo de vitamina 86, B 12 e folato. A 

palavra de ordem é prevenção e nessa área a Nutrição tem um papel preponderante 

(BARROCAS c col. 1994, 1995, CURIATI e ALENCAR 1994, WELLMAN 1994, 

JOHNSON 1995, PASCHOAL 1996, RUSSELL 1997, NABER e col. 1997). 

A literatura consultada indica que as populações de idade avançada 

se constituem em grupos de risco para desenvolvimento de problemas nutricionais 

variados. Tais problemas incluem a inadequação do consumo de energia ou ainda 

uma má distribuição das fontes energéticas (BIDLACK e WANG 1995), com 

proporções inadequadas de proteínas, lípidcs e hidratos de carbono. Também é 

comum a descrição de risco de baixo consumo de fontes de nutrientes específicos ou 

necessidades diferenciadas de micronutrientcs (LIPSCHITZ 1994, CHERNOFF 

1995, AMORIM CRUZ c col. 1996, DIXON e col. 1997). Essas particularidades das 

necessidades c do estado nutricional dos diversos !,TfUpos de indivíduos idosos, sejam 

indivíduos com alto grau de dependência, institucionalizados, de vida livre e nos 

diversos extratos sociais, podem ser causadas pelo processo de envelhecimento por si 

só ou pelas doenças mais comuns dessa fase da vida (LOWESTEIN 1986, CURIATI 

e ALENCAR 1994, LIPSCHITZ 1994, FOGT e col. 1995). Em 756 idosos 

institucionalizados, na França, a maioria das vitaminas e oligoelementos se 

correlacionou negativamente com a idade, inclusive em relação ao retino!, ~ e a

carotcno, ~3-criptoxantina e licopeno (MONGET e col. 1996) 

As hipóteses levantadas foram de que a população alvo do presente 
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estudo poderia apresentar altos índices de deficiências vitamínicas. Isto se deveria ao 

fàto de ser constituída por indivíduos idosos predominantemente independentes ou 

com pequeno grau de dependência, porém de morbidade elevada, por se encontrarem 

sob atendimento de saúde em instituição de atendimento complexo e que conta, 

inclusive, com recursos mais sofisticados, (ROE 1994, WHITE 1994, ROUBENOFF 

1996 ). Já na década de 70 demonstrou-se que pacientes de maior morbidade são de 

maior risco, quando ao observar que idosos atendidos em uma unidade de 

emergência mostravam mais de 50% de prevalência de deficiência de carotcno c 

mais de 30% de vitamina A, entre outras deficiências nutricionais (MORGAN e col. 

1975). Quando se estudam idosos que vivem na comunidade em países 

desenvolvidos observam-se resultados bem melhores. Idosos australianos, vivendo 

na comunidade, apresentavam consumo adequado para a maioria dos nutrientes, 

havendo pequeno número de indivíduos com risco de desnutrição (BAGHURST 

1987). Crianças e idosos de Moscou têm níveis sangüíneos de vitaminas A, C, E c de 

J3-caroteno semelhantes aos de populações de outras cidades européias (VAN 

DUSSELDORP e col. I 996) 

Porém, mesmo no Brasil, quando os indivíduos estudados vivem na 

comunidade e, portanto, não estão entre as categorias de mais alto risco, os 

resultados tendem a ser bem melhores. Idosos residentes em onze localidades do 

Estado de São Paulo apresentaram baixa prevalência de níveis plasmáticos de 

vitamina A abaixo da normalidade (9,6%), sem diferenças significantes entre homens 

e mulheres; porém, os níveis de carotenóides abaixo do normal foram mais altos 

entre os homens, não sendo, também, significante a diferença. (RONCADA e col. 

1985). Por outro lado, idosos internados em hospital geral na cidade de Ribeirão 

Preto apresentaram coeficientes altos de deficiências de vitaminas e oligoelementos. 

Houve I 3,2% de deficiência de vitamina A e 6,8% de carotenóides (VANNUCCHI e 

co!. I 994). 

Interessante é que, às vezes, autores obtêm resultados semelhantes 

aos que se encontra na maioria da literatura, porém os interpretam de maneira oposta; 

outras vezes os próprios resultados de alguns estudos chegam a ser conn itantes. 

Assim, idosos no Japão apresentaram níveis sangüíneos adequados de vitamina A, 
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porém baixa mgcstão da vitamina, o que, na opinião do autor, sugere que a dosagem 

saneuínca avalia melhor o estado nutricional em relação à vitamina A (SA ITO c 

ITOII 1991 ). Estudo realizado com 435 idosos na cidade de Roskildc, Dinamarca, 

mostrou alta prevalência de níveis baixos de f)-caroteno (OSLER c SCIIROLL 

1991 ). I·:m estudo realizado no Japão, observou-se que as diferenças nos níveis 

plasmáticos de fJ-caroteno observadas entre homens c mulheres jovens não existiu 

entre idosos, c que homens jovens tinham níveis de retino! mais altos que mulheres 

jovens c idosos de ambos os sexos ( MORINOBU c cols., 1994 ). Em uma população 

norte-americana, a comparação entre consumo alimentar c níveis sangüíneos de 

vitamina A apresentou diferenças entre homens c mulheres, mas não quanto à idade 

(BOOTII c col. 1997) 

Além de observar a prevalência dos distúrbios avaliados, pode-se, 

também, comparar a eficiência dos métodos utilizados para obtenção de diagnósticos 

nutricionais confiáveis. Mesmo não sendo dados representativos da população de 

uma comunidade específica, já que a clientela do Serviço de Geriatria tem origem 

muito variada, permite que se tenha urna idéia de como podem ser as características 

dos idosos que chegam a um atendimento complexo de saúde, em uma instituição 

pública. 

1.5 A biologia da vitamina A 

A vitamina A é conhecida de longa data corno essencial à visão 

normal. Além disso, tem papel crucial em múltiplos aspectos da biologia humana, 

desde o momento da fcrtili7~ção, quando o espermatozóide a fornece ao óvulo, 

passando pelas fases de desenvolvimento embrionário, na qual tem papel importante 

nas relações espaciais entre as células e na sua diferenciação progressiva para a 

formação dos diversos tecidos e órgãos que constituem o corpo humano (MADEN 

1994). 
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1.5. I Fontes alimentares de vitamina A 

A vitamina A da dieta tem duas origens: vitamina A pré-formada e 

carotenóides. A vitamina A pré-formada é encontrada em alimentos de origem 

animal na forma de ésteres de retinila (acetato ou palmitato), como figado, leite 

integral c derivados e gema de ovo. Os carotenóides com atividade pró-vitamina A, 

aproximadamente I 0% entre os mais de 600 existentes na natureza, são encontrados 

em alimentos de origem vegetal, de cores amarelo, alaranjado ou verde-escuro. Esses 

vegetais são, em geral, de baixo custo e universalmente distribuídos. Os mais 

encontrados em nosso meio são abóbora madura, cenoura, moranga, mamão, manga, 

couve, agrião, almeirão, mostarda. Há que lembrar, ainda, dos óleos de dendê e de 

buriti, as mais ricas fontes de carotenóides precursores de vitamina A, cujo uso, 

porém, é típico de culinárias regionais e portanto pouco difundido pelo resto do país 

(RONCADA 1998). 

As tabelas atuais de composição de alimentos, asstm como as 

recomendações dietéticas diárias, referem-se aos teores de vitamina A em J.lg de 

equivalentes de retínol (ER), cuja equivalência é a seguinte: 

I J,.Lg retino1=3,33UI retino) 

I ER 6J.1g beta-caroteno= I OUI J3-caroteno 

12J,.Lg outros carotenóides com atividade de vitamina A 

O estudo SENECA (Euronut), iniciado em 1991, que avaliou 

idosos de diversas cidades da Europa, detectou em algumas delas o uso intenso de 

suplementos vitamínicos medicamentosos, mais do que minerais, com uso de 

grandes quantidades de vitamina A, além de B I e C. O consumo alimentar dos 

diversos nutrientes variou bastante de cidade para cidade (AMORIM CRUZ e eol. 

1991 ). Outro estudo, de menores dimensões e realizado apenas em cidades italianas, 

mostrou resultados diferentes dos americanos, descritos no estudo NHANES li. No 

estudo italiano, as fontes de vitaminas, incluída a vitamina A, foram principalmente 

vegetais e, de forma previsível, o vinho se constituiu em fonte importante de vários 

nutrientes (KROGH e col.l993) 



Outra publicação, desta vez com uma população da América 

I atma, concluiu que idosos mstitucionalizados na cidade do México apresentaram 

alta prevalência de níveis sangüíneos considerados de risco para deficiência de f{

caroteno e baixa prevalência de deficiência de retino! (LARES-ASSEF 1995 ). 

Mais recentemente, estudo realizado na Holanda mostrou que as 

pnnctpats t(mtcs alimentares de vitamina A f(lrarn, em ordem decrescente, carne, 

gorduras, hortaliças c produtos lácteos, enquanto que as fontes de P-caroteno, luteína 

e zcaxantina f(lrarn cenoura, espinafre, cndívia c couve ( GOLDBOHM e co I. 1998) 

Dentro de urna visão mais atual, observa-se que os carotenóidcs, 

além da atividade pró-vitamina A, têm um papel importante nos mecamsmos 

antioxidantcs orgânicos, independentemente do metabolismo da vitamina A 

(ALBANFS e col. 1992, NIKI c col. 1995, TA VANI e col. 1997, CHASAN-TABER 

e col. 1999, DELCOURT c col. 2000). 

1.5.2 Absorção e armazenamento 

Depois de ingeridos, os carotcnóides com atividade pró-vitamina A 

são parcialmente convertidos a retino! pelas células epiteliais da mucosa intestinal ao 

nível do delgado, onde é estcrifícado c integrado com lipídios aos quilomícrons. 

Estes são mctabolizados a remanescentes de quilomícrons contendo o retino! 

esterifícado, que é captado principalmente pelas células do parênquima hepático, 

onde os éstcrcs são hidrolizados. O retino! é, então, transferido para células 

especializadas, as células estreladas, para armazenamento ou transferência para a 

circulação, ligado à RBP ("retino! binding protein"). Urna porção apreciável dos 

éstercs de rctinila é também captada pela medula óssea, baço, leucócitos c rins 

(MUNRO c cols. 1987, BLOMHOFF 1994). Há quantidades mensuráveis de retino!, 

a-tocofcrol, carotcnóidcs totais e f3-carotcno no tecido pulmonar e nas células do 

lavado broncoalvcolar (REDLICH c col. 1996 ). Estudo realizado em autópsias 

mostrou que as concentrações totais de carotenóides em tlgado são maiores do que 

em rim ou pulmão, sempre com a predominância de f3-caroteno e licopeno. A 

vitamina A total também tem maior concentração no tlgado e, nesse local, seus 
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níveis se correlacionam com os de carotcnóídcs (SCHMITZ c col. 1991) 

Deve-se considerar, ao avaliar necessidades c oferta de vitamina A 

para o idoso, as evidências de que sua absorção melhora com a idade, possivelmente 

devido a um adelgaçamento da mucosa intestinal, embora haja evidências contrárias 

(MUNRO c col. 1987). Há trabalhos com resultados diferentes, autores com opiniões 

opostas e outras justificativas para a presença de níveis plasmáticos mais altos. 

Supõe-se que haja pelo menos dois mecanismos químicos de 

conversão do 13-caroteno a ácido retinóico. Os carotenóides são ressecretados do 

figado em lipoproteínas de densidade muito baixa e são transportados no plasma de 

indivíduos em jejum primariamente como lipoproteínas de baixa densidade, mas 

também por lipoproteínas de alta densidade. Pouco se sabe do metabolismo dos 

carotcnóides a rctinóídcs em outros locais que não fígado e intestino. (BLOMHOFF 

1994) 

1.5.3 Transporte 

O retino) deixa o figado para circular c chegar aos demais tecidos 

na forma de um complexo formado com a proteína ligadora de retino! ou "retino! 

binding protcin", ou RBP, c a transtirretina (TIR), também chamada de pré

albumina (PA), numa proporção equimolar de 1:1: I (RONCADA 1998), atuando 

sobre suas células alvo presumivelmente através de receptores da superficie celular. 

llá um único tecido no corpo no qual esses receptores foram efetivamente 

encontrados: a retina. No entanto, formas do complexo retinoi-RBP foram 

encontradas em outros tecidos, como rim, cérebro e figado (MANGELSDORF 

1994). 

A regulação da captação do retino! pelos tecidos não é um 

mccamsmo muito claro. Existem proteínas de ligação celular (CRBPs - "celular 

retino! binding proteins") (MANGELSDORF 1994).e aspectos peculiares destes 

sítios de ligação parecem ter influência importante em todas as tàses do metabolismo 

do retino!, da absorção intestinal, à cstcrificação e armazenamento hepático, assim 

como a liberação de volta do tlgado para o plasma e os tecidos pcrifcricos 
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( BLOMIIOFF 1994, ONG 1994 ). 

Existem, também, receptores nucleares de metabólitos da vitamina 

A, com distribuição variável de tecido para tecido, justificando uma variação do 

ácido rctinóico c seus isômcros de tecido para tecido. Esses receptores parecem fàzer 

parte de uma grande fàmília de receptores hormonais, sugerindo interação com 

sistemas endocrinológicos. Todo esse complexo está envolvido na diferenciação 

celular c na própria regulação do metabolismo da vitamina A nas situações de 

deficiência (BLOMIIOFF 1994 ). Como um exemplo desse efeito na diferenciação 

celular de tecidos adultos, há a determinação do tipo de epitélio, colunar ou 

escamoso, que é definida pelos níveis de retino! no organismo de certos animais (De 

LUCCAecol. 1994) 

1.6 Vitamina A, xeroftalmia e outras manifestações oftalmológicas 

A xeroftalmia é a mais precoce manifestação descrita da 

deficiência de vitamina A .Este nutriente é um componente essencial da rodopsina, 

pigmento retiniano responsável pela visão em ambientes de baixa luminosidade. 

Dessa forma, a cegueira noturna, ou seja, dificuldade de adaptação ao escuro, é um 

dos primeiros sintomas das deficiências em fase inicial (SOMMER e col. 1976, 

SOMMER 1994 ). A identificação da cegueira noturna é mais dificil em crianças 

pequenas, devido à natural imprecisão das informações. 

Em fàses ainda precoces da deficiência observa-se metaplasia com 

queratinização da conjuntiva. Essas modificações podem ser detectadas por exames 

citológicos da conjuntiva, que podem ser um dos instrumentos para diagnóstico 

populacional de deficiência de vitamina A (SOMMER 1978, WHO 1995). 

Com a evolução da deficiência passa-se a observar extensas 

xeroscs conjuntiva! e corneal disseminadas, sendo que a xerose corneal corresponde 

à depleção importante dos depósitos corporais (SOMMER 1994). Todas as 

manifestações até esta fase da evolução são completamente reversíveis, sem 

aparecimento de seqüelas oftalmológicas significantes. A partir daí, no entanto, a 
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evolução é para ulceração corneal c ccratomalacia, que sempre produzem cicatrizes, 

que podem, dependendo da extensão da perda do cstroma, variar de pequenas áreas 

opacificadas até perda total do globo ocular afetado (SOMMER 1994 ). 

Não se conhece, ao certo, o mecanismo íntimo da perda do 

estroma. Não se observa aumento da presença de células inflamatórias e a população 

de patógenos bacterianos apresenta aumento desde as primeiras manifestações de 

xcrose corneal, sem que se modifique a partir daí. Por outro lado, a rápida reversão 

obtida com a reposição de vitamina A não é influenciada por antibioticoterapia. No 

entanto, crianças com perfuração de globo ocular têm, com freqüência, invasão 

bacteriana secundária e panoftalmite. Crianças com deficiência subclínica de 

vitamina A podem ter as manifestações de xeroftalmia desencadeadas por um quadro 

infeccioso agudo, como sarampo (SOMMER 1994 ). 

Os estudos mais recentes têm apontado para outro tipo de 

abordagem para a função da vitamina A: a prevenção de catarata grave (com 

necessidade de tratamento cirúrgico) e de um grave problema oftalmológico de 

dificil manuseio, a degeneração macular senil. Cada vez mais sugere-se que o 

eventual efeito protetor seja devido à ação antioxidante e que mesmo carotenóides 

sem atividade pró-vitamina A teriam esse tipo de função, pelo fato de serem 

antioxidantes. HANKINSON ( 1992) observou que carotenóides dietéticos, embora 

não necessariamente {3-caroteno, e suplementação a longo prazo com vitamina C, 

podem reduzir os riscos de catarata grave o suficiente para requerer cirurgia 

(HANKINSON e col. 1992). No mesmo ano aparecem resultados semelhantes em 

estudo que inclui vitamina E, concluindo que concentrações séricas baixas de a

tocoferol e f3-caroteno são fàtores de risco para catarata em estágio avançado 

(KNEKT e col. 1992). 

Percebe-se que esse efeito pode não ser extensivo ao retino! pré 

formado quando se fàzem observações distintas dos dois nutrientes, como em estudo 

que verificou que aumento do consumo de carotenóides de origem alimentar teve 

correlação inversa com a presença de degeneração macular senil, ou que não foi 

válido para o consumo de retino! (SEDDON e co L 1994 ). 
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À atividade protetora de substâncias antioxidantcs parece se opor o 

hábito do tabagismo. Dados epidemiológicos sugerem que baixas concentrações 

plasmáticas de carotcnóidcs c vitaminas antioxidantes, assim como o fumo, 

aumentam o risco de degeneração macular senil. As evidências sugerem que 

carotenóidcs e vitaminas antioxidantes possam ajudar a retardar alguns processos 

degenerativos de retina relacionados ao envelhecimento (SNODDERL Y 1995). 

Outro autor conclui que redução da atividade antioxidantc piora as disfunções do 

cristalino a da retina comuns no envelhecimento, sendo que o tabagismo parece ser 

um fàtor de piora. A otimização do estado nutricional através de uma dieta mais 

adequada pode, segundo conclusões desse estudo, ser uma forma de diminuir estes 

problemas, assim como a suplementação, desde que se conheça a quantidade 

adequada a ser oferecida, o que ainda não é uma realidade (TAYLOR c col. 1995). 

Bastante interessantes são os resultados obtidos por OLIN e col. 

( 1995) com animais de experimentação, os quais afirmam em seu estudo que, 

embora não conseguissem definir o papel específico de cada substância testada, 

verificaram em macacos rhesus um possível papel protetor de antioxidantes, entre 

eles a vitamina A, contra o aparecimento de lesões degenerativas retinianas (drusas) 

nesses animais velhos. 

CHASAN-TABER e col., como BROWN e col., em publicações 

cronologicamente bastante próximas, chegam a conclusões muito semelhantes, se 

não idênticas: os carotenóides luteína e zeaxantina parecem diminuir o risco de 

aparecimento de catarata com indicação cirúrgica, sugerindo que seja vantajoso 

consumir alimentos fontes desses nutrientes com freqüência (CHASAN-TABER e 

col. 1999~ BROWN e col. 1999). O estudo POLA ("Patologies Oculaires Liées á 

L 'Age") demonstrou que altos níveis plasmáticos de retinol se correlacionam 

inversamente com a ocorrência de catarata (DELCOURT e col. 2000) 

I. 7 Vitamina A e doença cardiovascular 

A doença cardiovascular aterosclerótica e de alta prevalência c 
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morbi-mortalidade no mundo todo. Sua proporção na população tende a aumentar à 

medida que as doenças infecciosas são prevenidas c tratadas com maior eficiência. O 

envelhecimento em si é um fator de risco para o desenvolvimento desse tipo de 

doença. Combinando estes fatos com o aumento da população idosa observado no 

mundo inteiro pode-se ter uma idéia da importância de conhecer formas de 

estabelecer estratégias para se obter melhor controle em relação a esta de doença 

(PASCHOAL 1996). 

Os autores, porém, têm procurado ser cuidadosos em sua 

conclusôes e propostas de intervenção, ressalvando que é necessário ter cautela em 

relação às afirmações tiradas a partir dos dados experimentais. KOHLMEIER e col. 

por exemplo, afirmam que, embora o consumo de f3-caroteno pareça ter um papel 

protetor em relação à doença cardiovascular, ele pode ser apenas um marcador de 

hábitos dietéticos protetores, ou seja, maior quantidade de alimentos de origem 

vegetal com baixos teores lipídicos e menor ingestão de gorduras. (KOHLMEIER c 

HASTINGS 1995). 

O estudo CARET ("Beta-Carotene and Retino! Etllcacy Triar') 

teve uma evolução completamente inesperada e que ratificou o comportamento 

prudente dos autores que tratam do assunto. Este estudo foi interrompido em 1996, 

ao se constatar que após uma média de quatro anos de suplementação com uma 

combinação de vitamina A e f-3-caroteno, pacientes de risco apresentaram aumento do 

número de mortes por câncer de pulmão e doença cardiovascular (OMENN e col. 

I996) 

TA V ANI, no ano seguinte, conclui que em uma população italiana, 

observou-se relação inversa entre consumo de fontes alimentares de f-3-caroteno e 

intàrto agudo do miocárdio, mas não com retino! (TA VANI e co I. I 997). O estudo de 

Framingham não encontrou diferenças nos níveis de antioxidantes em relação à idade 

(VOGEL c col. I 997). 

I .8 Vitamina A c câncer 

Muita pesquisa tem sido realizada nos últimos anos procurando 
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esclarecer o papel dos alimentos que contém vitamina A ou f)-caroteno na proteção 

contra o desenvolvimento de diferentes fórmas de câncer. O risco de câncer 

associado ao hábito de fumar parece ser piorado em muito pela associação de dietas 

pobres em vegetais e frutas. Boa parte dos cânceres se origina de tecidos epiteliais, 

cuja diferenciação é modulada pelo retinol. A partir desta informação foram criados 

modelos de pesquisa para tentar identificar de que forma, e em que tàse, o retinol 

pode interferir na transfórmação de tecidos ou células normais em lesões de risco 

para malignidade e daí para câncer manifesto (DE LUCCA e col. 1994). Existe uma 

diferença metodológica importante entre estudos retrospectivos sobre qualquer forma 

de avaliação do estado nutricional quanto a retinol e caroteno e estudos prospectivos 

oferecendo quantidades conhecidas desses nutrientes e avaliando os resultados da 

intervenção em grupos de risco (WILLET c HUNTER 1994). Afinal os 

determinantes do estado nutricional são vários e a correlação entre as diversas formas 

de avaliar a vitamina A dificilmente é simples de se perceber e nunca é linear 

(MÀENPÀÀ e col. 1989, AHMED e col. 1992). 

Utilizando o modelo de avaliação retrospectivo podemos citar por 

exemplo, um estudo de STÃHELIN e col., publicado em 1991, no qual se observa 

que níveis plasmáticos baixos de vitaminas A, C, E e de caroteno parecem estar 

associados com aumento de risco de mortalidade por câncer, especialmente em 

homens acima dos 60 anos. 

Já LUPULESCU, em I 993, afirma com base em suas observações 

que as vitaminas A, E e C e o P-caroteno, são críticos para regulação da 

diferenciação e crescimento das células cancerosas, havendo indícios de que reduzam 

risco de incidência e progressão de lesões pré-malignas para malignas em 

determinados tipos de câncer. No entanto vitaminas lipossolúveis como a A e a D são 

tóxicas em doses altas, e vitaminas hidrossolúveis, em altas doses, são co

carcinógenos. 

Mesmo se tratando de um terreno promissor e fascinante de 

pesquisa, os autores se mantém prudentes em suas afirmações, reconhecendo que, 

ainda que os carotenóides exerçam papel de antioxidantes em ambientes lipídicos 
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pela varredura de radicais 1 0~ ("oxigen singlet"), estudos sobre seus efeitos na 

prevenção do câncer são contraditórios (SIES 1995, VANNUCCHI 1998). 

Salienta-se que os processos que estão sob avaliação são 

complexos e influenciados por múltiplos fatores, não necessariamente nutricionais. 

Tabagismo c ctilísmo parecem estar associados a níveis menores de f3-caroteno, 

mesmo após ajuste para o consumo alimentar. Suplementação com retino! e f3-

caroteno não demonstraram sinais de proteção contra o câncer de pulmão em 

população de alto risco (McLARTY e col. 1995). 

Reconhece-se que o tipo a e localização da doença neoplásica 

podem fàzer com que a influência desses nutrientes seja diversa, quando se afirma 

que há um papel potencial do retino! na prevenção do carcinoma hepatocelular 

(MING-WHFI 1995), ou que o consumo maior de vitaminas antioxidantes a partir 

da dieta pode ser importante na prevenção de câncer da parte alta do aparelho 

digestivo, ponderando-se que a vitamina A, na forma de caroteno, associOu-se a 

câncer de estômago apenas (ZHENG e ROSENBERG 1 995). 

Os resultados do Estudo CARET ("Bcta-Carotene and Retino! 

Effícacy Trial") reforçam a importância de se manter sempre uma atitude crítica em 

relação aos achados das pesquisas. Baseado em pesquisas anteriores que faziam 

supor um efeito protetor dessas substâncias, esse estudo foi interrompido em I 996, 

conforme se relatou anteriormente, ao se constatar que após uma média de quatro 

anos de suplementação com uma combinação de vitamina A e f3-caroteno, houve 

aumento do número de mortes por câncer de pulmão e doença cardiovascular 

(OMENN e col. I996) 

Por outro lado, continuam surgindo resultados sugerindo que este 

possa ser um caminho na área da prevenção ao menos de alguns tipos de câncer. 

Segundo YONG c col., o consumo de uma dieta rica em uma combinação de 

vitaminas antioxidantes, ou seja, frutas e hortaliças, podem oferecer a melhor 

proteção dietética contra o câncer de pulmão (YONG e co!. I 997) 

I'~ importante não perder de vista os vários aspectos envolvidos no 

papel biológico da vitamina A RUSSELL, em I 997, consegue abordar essa 

multiplicidade de facetas com bastante clareza, quando afirma que o consumo de 



20 

vitamina A está, em geral, um pouco abaixo das RDAs ("Recommended Dietary 

Allowances") (NATIONAL RESEARCH COUNCIL 1989). Apesar disso, os 

depósitos hepáticos se mantém bem preservados durante o envelhecimento. Isso é 

explicado em parte por um aumento de absorção, demonstrado em ratos. Curvas 

sangüíneas após suplementação são mais altas em humanos, o que também pode ser 

causado por um menor clearance sangüíneo pós ingestão, também já demonstrado. 

Existe uma preocupação com a potencial toxicidade da suplementação com vitamina 

A . Carotenóidcs, substâncias com atividade pró vitamina A, têm sido por muito 

tempo considerados protetores contra o câncer, porém isto tem sido questionado 

ultimamente (RUSSELL 1997). 

A tendência é de tentar avaliar cada uma das substâncias 

relacionadas diretamente à vitamina A, ou de forma mais distante por pertencer ao 

grupo dos chamados carotcnóides, mas não ter a propriedade de ser revertido a 

retino!. Em uma população americana com diagnóstico prévio de câncer de 

orofaringc, a suplementação com P-caroteno aumentou os níveis circulantes de a e 

P-caroteno, mas não as de licopeno, luteína/zeaxantina, retino! ou tocoferol 

(MA YNE, 1998). 

1.9 Vitamina A e imunidade 

Estudos tradicionais associam a deficiência de vitamina A em 

cnanças à baixa capacidade imunológica e má evolução dos casos de sarampo, 

infecções respiratórias c do trato digestivo (VELÁSQUEZ-MELENDEZ, 1995, 

I 996 ). Porém, a maioria desses trabalhos não aborda o que se passa com a população 

de mais idade, que fica sempre englobada nos grupos com mais de 15 anos ou, no 

máximo, com mais de 50 anos. 

Como em relação a outras funções estudadas d& vitamina A, os 

estudos mats voltados para a população geriátrica oferecem informações 

diferenciadas em relação a retino! e carotenóides, estabelecendo um vínculo entre 

estes últimos c outras substâncias com atividade antioxidante. 
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Estudo realizado por MEYDANI c col., em 1995, oferece 

informações bastante detalhadas c específicas. Segundo os achados descritos por este 

autor, níveis adequados de antioxidantcs são necessários para a manutenção da 

resposta 1munc em todos os grupos etários, em particular nos idosos, que apresentam 

alterações imunitárias vinculadas à função das células T. O aumento da produção de 

radicais livres c pcroxidação lipídica contribuem, pelo menos em parte, para este 

fenômeno. Como não há RDA definido para f3-caroteno, é difícil avaliar 

modificaçôes dietéticas associadas à idade. Faltam também estudos sobre níveis 

sangüíneos, porém os disponíveis não sugerem que ocorram alterações com o 

envelhecimento, seja nas concentrações de base, seja na resposta à suplementação. 

lI á poucos estudos sobre o efeito do P-caroteno na resposta imunológica do idoso 

(MEYDANI c col. 1995). 

Pesquisa italiana mostrou que a suplementação com zmco 

melhorou a resposta imune em idosos, enquanto a suplementação com retino! 

produziu piora (redução de linfócitos CD3 + T c CD4 + T) (Fortes, 1998) 

1.1 O Vitamina A e doenças neuroló~icas 

Parece natural que doenças neurológicas degenerativas, típicas de 

indivíduos de idade mais avançada, e com etiologia nem sempre bem definida, 

sofram influência do consumo de nutrientes dos seus portadores. O que nem sempre 

é muito simples é estabelecer a relação entre causa e efeito: são os hábitos 

alimentares que predispõem certos idosos a desenvolverem essas doenças, ou são as 

próprias doenças que modifícam o estado nutricional desses idosos? Estudo caso

controle com pacientes demeneiados de diversas etiologias mostrou níveis 

plasmáticos mais baixos de vitamina E c f3-caroteno em portadores de demência de 

Alzheimer ou por múltiplos infàrtos e apenas de vitamina A nos portadores de 

Alzheimcr (ZAMAN e col. 1992). 

Níveis de vitaminas A, C c E, foram semelhantes em portadores de 

doença de Parkinson c no grupo controle composto por indivíduos normais, todos 
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com idade média em torno de 77 anos (K ING c col. 1992). Na cidade americana de 

Nova Iorque, observou-se que portadores de doença de Parkinson apresentavam 

maior consumo de gordura de origem animal; não houve diferenças quanto às 

vitaminas com atividade antioxidante (LOGROSCINO e col. 1996 ). 

Uma forma de perceber mudanças sutis é trabalhar com idosos 

considerados saudáveis e competentes do ponto de vista cognitivo. Em um grupo de 

13 7 idosos saudáveis, observou-se melhor desempenho em testes complexos de 

função cognitiva, naqueles que tinham maior ingestão de vitaminas de origem 

alimentar. Melhor desempenho em testes de memória visoespacial e abstração estava 

relacionado ao maior consumo de vitaminas A, E, 86 e B 12 (LA RUE e co I.. 1997). 

Durante o estudo NHANES I II foi comparada a presença de 

distúrbios de memória com níveis séricos de antioxidantes (vitaminas E, C, A, além 

de carotcnóidcs c selênio). Verificou-se que níveis baixos de vitamina E, mas não das 

outras substâncias, se correlacionaram com a piora do desempenho de memória 

(PERKINS e col.. 1999). 

1.11 Risco de toxicidade 

Um dos aspectos que tem que ser salientado em relação à vitamina 

A é o seu potencial de produzir intoxicação, seja por uso de suplementos vitamínicos 

com doses elevadas, seja pelo uso prolongado de suplementação, mesmo com doses 

baixas (CURIATI c ALENCAR 1993). Resultados negativos de estudos realizados 

com vitamina A e P-caroteno indicam a necessidade de maiores cuidados em relação 

à suplementação dessas substâncias (HERCBERG e BRIANCON 1996). 

Excesso de vitamina A pode produzir reações tóxicas agudas ou 

crônicas (NELSON 1982). As principais funções da vitamina A no idoso são 

participar na adaptação ao escuro, na integridade epitelial c sínte~e de hemoglobina. 

A absorção de vitamina A c os níveis de proteína ligadora de retino! (RBP) não se 

modificam com o envelhecimento. Embora a concentração plasmática de retino! 

aumente pouco com o envelhecimento, sua concentração, assim como a de RBP em 
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sintomas de intoxicação devida à hipcrvitaminosc, como fraqucz..a, dores de cabeça, 

disfunção hepática, lcucopcnia e hipercalcemia, são uma preocupação (MORLEY 

1985) 

Muitos autores contrapõem a baixa utilidade da suplementação da 

vitamina A com o risco de que esse procedimento pode ter efeitos negativos. 

FREEDMAN c AI IRONHEIM, na década de 80, afirmam que deficiência de 

vitamina A é rara entre adultos americanos e a suplementação não parece resolver os 

problemas de visão ou pele comuns no idoso americano. Ingestão prolongada pode 

produzir efeitos tóxicos, como prurido, queda de cabelo, estomatite, doenças ósseas, 

sonolência c hipertensão intracraniana. (FREEDMAN e AHRONHEIM, 1 985). As 

RDA de 1980 pareciam muito altas para vitamina A (SUTER e RUSSELL I 987). 

Mesmo quando a suplementação pareceu influenciar os níveis 

sanguíneos, a toxicidade foi uma preocupação. Em estudo realizado com 746 idosos 

em Boston, Massachussets, Estados Unidos (ao contrário do grupo controle jovem) 

não se notaram diferenças entre homens e mulheres idosos quanto aos níveis de 

vitamina A . Os níveis de caroteno aumentaram proporcionalmente aos de vitamina 

A. O uso de suplementos, entretanto, aumentou os níveis sangüíneos da vitamina c se 

associou ao aumento de enzimas hepatocitárias, sugerindo que a suplementação 

aumenta o risco de intoxicação (KRASINSKI e cols., 1989). São raras as opiniões 

contrárias na literatura (GÁMEZ e col. 1 996~ ORTIZ-APODACA e NUNEZ 1997). 

Um dos aspectos pouco comentados da vitamina A, sua influência 

no metabolismo ósseo, também pode ser motivo de preocupação quanto à potencial 

toxicidadc. Estudo realizado em zona rural, nos Estados Unidos, com mulheres de 55 

a 80 anos, mostrou correlação entre suplementação com retino! e presença de fraturas 

e desmineralização óssea em região radial (SOWERS e WALLACE 1990). 

STAUBER c col. não encontrou sinais de toxicidade, mas também 

não efeitos metabólicos da oferta, ao afirmar que suplementação de idosos com 

vitamina A não produziu modificação de níveis sérieos de retino!, nem alteração de 

provas de função hepática (STAUBER e col. 1991 ). A provável baixa utilidade da 

suplementação vitamínica para o idoso é confirmada em um estudo realizado em 
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<)u~b~c_ ( 'anad:i com 82 idosos, no qual houve um alto índice de uso de suplementos 

vitaminicos (35°ó os utilizavam no momento da entrevista), mesmo entre aqueles que 

tinham dieta adequada. ()uando havia inadequação da dieta, os suplementos 

utilizados freqü~ntcmcnte não ofereciam os nutrientes necessários (PA YETTE ~ 

GRA Y -DONALD 1991 ). O Estudo Longitudinal de Envelhecimento de Baltimore 

encontrou maior consumo de fontes de origem animal para vitamina A entre homens 

c 20% d~ consumo abaixo das recomendações das RDAs, embora muito poucos 

apresentassem níveis sangüíneos baixos de retino! (HALLFRISCH e cols., 1994, 

1994 ). 

Uso de altas doses ou por períodos prolongados de vitamina A 

pode causar vários sintomas de hipertensão intracraniana (ALENCAR 1992). 

Resultados negativos de estudos realizados com vitamina A e P-caroteno indicam a 

necessidade de maiores cuidados em relação á suplementação dessas substâncias 

(HERCUERG e BRIANCON 1996). 

A postura de grandes estudiosos no assunto tem sido sempre 

cuidadosa. RUSSELL afirma que o consumo de vitamina A está em geral um pouco 

abaixo das RDAs ( 1989). Apesar disso, os depósitos hepáticos se mantém bem 

preservados durante o envelhecimento. Isso é explicado em parte por um aumento de 

absorção, demonstrado em ratos. Curvas sangüíneas após suplementação são mais 

altas em humanos, o que também pode ser causado por um menor clearance 

sangüíneo pós ingestão, também já demonstrado. Existe uma preocupação com a 

potencial toxicidade da suplementação com vitamina A (RUSSELL 1997). 

1.12 Metodologia de avaliação 

Como já comentado anteriormente, a própria avaliação do estado 

nutricional do idoso em relação à vitamina A apresenta alg;Jmas dificuldades 

importantes. Ainda na década dos 80, estudo coorte realizado com 766 idosos na 

Finlândia, com o objetivo de verificar níveis de antioxidantes e metabolismo ósseo, 

demonstra concentrações de retino! bem acima da faixa de deficiência, embora níveis 
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séricos sejam, às vezes, considerados indicadores fracos do estado nutricional quanto 

à vttamina A (MÃENPÃÀ c col.,l989). Há algum tempo já se observou que a 

correlação entre níveis plasmáticos e depósitos teciduais de vitamina A é pobre, 

impedindo que se percebam déficiências agudas e leves (CLEMENS c BROWN, 

1986 ). Estudos com idosos consumindo menos de dois terços da recomendação para 

vitamina A, mostraram apenas 3% de níveis sangüíneos baixos (ZHENG e 

ROSENBERG, 1989). Pesquisa realizada em áreas rurais da Itália demonstrou 

retino! plasmático acima dos níveis de deficiência, mas P-caroteno tendendo a baixo, 

em um grupo de idosos e outro de meia idade (ALBERTI-FIDANZA e cols., 1994). 

Estudo populacional realizado na França mostrou aumento dos níveis sangüíneos de 

retino! com o avançar da idade (HERCBERG c cols., 1994 ). 

Um dos obstáculos esperados no estudo da população de grupos 

etários mats velhos é a dificuldade em obter a colaboração do idoso, o que nem 

sempre se confirma. Entre os indivíduos convidados a participar do estudo CARET 

("Beta-Carotene and Retino! Eflícacy Trial"), por exemplo, não houve diferenças de 

aderência em indivíduos mais velhos (THORNQUIST e OMENN 1991) 

Os níveis dos ésteres de retinila no sangue aumentam no período 

pós prandial, em jovens, mas principalmente em idosos (RASMUSSEN e col. 1991 ), 

o que tària com que a colheita de material para estudos com determinações 

bioquímicas desses compostos devesse levar em conta se o indivíduo está ou não em 

jejum, especialmente em se tratando de pessoas mais velhas. Sobre esse assunto 

RONCADA e co I. ( 1989 b ), em trabalho realizado com voluntários, verificaram a 

influência de desjejum habitualmente usado pela população do Estado de São Paulo, 

com 86,1 J.lg ER, sobre os níveis séricos de vitamina A e carotenóides em amostras 

pré e pós-prandiais, constatando não serem as diferenças estatisticamente 

significantes, o que é de utilidade em estudos populacionais. 

Outra forma de avaliar níveis plasmáticos é através da oferta de 

quantidade previamente conhecida da substância a ser estudada. Para o indivíduo 

idoso, o teste de resposta relativa (RDR) a dose de vitamina A deve ser modificado c 

apenas respostas múltiplas devem ser utilizadas (BULUX 1992). Em estudo 

mexicano, I O I idosos que receberam suplementação por quatro meses não 



26 

apresentaram aumento de níveis sangüíneos das vitaminas ;\ e E (MANN e cols., 

I G87). A suplementação de f3-caroteno em mulheres idosas saudáveis por três dias 

teve um efeito limitado sobre os seus níveis nas lipoprotcínas plasmáticas e não 

modificou a distribuição de retino! ou outros carotenóides, nem os níveis de 

colesterol, suas frações ou triglicérides (R lBA Y A-MERCADO e col., I 995). 

Na população americana, embora uma considerável proporção 

tenha um consumo de vitamina A inferior ao RDA, poucos indivíduos apresentam 

níveis séricos baixos, sugerindo uma capacidade de manter esses níveis mesmo com 

baixo consumo. Por outro lado, o conteúdo de vitamina A dos alimentos é muito 

variável c os inquéritos alimentares sujeitos a erro (AHMED e col., 1992). 

Apesar da dificuldade em valorizar os níveis plasmáticos de 

vitamina A, que têm pouca correspondência com o teor corporal da vitamina, ainda 

se publicam estudos nos quais esses resultados são apresentados. O método de 

dosagem colorimétrico pode ser substituído pela dosagem de vitaminas A c E c 

carotenóidcs pela cromatografia líquida de alta performance com fase reversa, que 

mostrou-se eficiente tanto para jovens como para idosos (ZAMAN e co I., 1993 ). Os 

níveis de vitamina A, E c P-caroteno no tecido adiposo são uma alternativa aceitável, 

embora menos prática, para a dosagem plasmática dessas vitaminas. Porém ambos 

refletem melhor os níveis corporais do que o consumo dietético (KARDINAL c col. 

1995). Embora a concentração plasmática de retino! aumente pouco com o 

envelhecimento, sua concentração, assim corno a de RBP em leucócitos sofrem 

grande aumento (SKLAN e col. 1995). 

Idosos consomem grandes quantidades de vitamina A corno 

suplementos alimentares. Os sinais clínicos de deficiência incluem xerose 

conjuntiva! e, em tases mais avançadas, manchas de Bitot, xerose comeal, ulceração 

comeal e ceratomalácia. A avaliação bioquímica pode ser feita em tecidos, 

especialmente tlgado, ou no sangue por dosagem direta da própria vitamina, medida 

de proteína ligadora de retino! (RBP ou "retino! binding protein") e pré-albumina 

(MAIANI e col. 1993). 

O método para avaliação de vitamina A em população idosa deve 

ser escolhido com cuidado, levando em consideração as possíveis modificações que a 
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idade produz em relação ao método selecionado (AZAIS-BRAESCO E COL 1995). 

Embora a ingestão c os níveis sangüíneos indiquem adequação, um pequeno número 

de idosos pode estar em situação de risco para dcfíciência de vitamina A, como se 

pode notar por variações sazonais de proteínas ligadoras, no Canadá (BASU c cols., 

1994). 

Embora os ésteres de rctinila sejam usados como marcadores de 

lipoprotcínas de origem intestinal, a relação entre ésteres plasmáticos de vitamina A 

c essas lipoproteínas não é linear (KRASINSKI e cols., 1990). As concentrações 

plasmáticas de vitaminas A e E variam com os níveis lipídicos, sendo necessário 

ajustar suas dosagens para a soma de colesterol e triglicérides (JORDAN e coi. 

1995). 

I lá quantidades mensuráveis de retino!, a-tocoferol, carotenóides 

totais c f3-carotcno no tecido pulmonar e nas células do lavado broncoalveolar 

(REDLICH 1996) 

A conclusão de vários estudos listados é que os níveis plasmáticos 

de vitamina A nem sempre são uma forma precisa de avaliar o estado nutricional em 

relação a este nutriente. Pelas características de seu metabolismo, a vitamina A é bem 

analisada por métodos de diluição radioisotópica (OLSON 1999). Em estudo 

realizado na Guatemala, avaliando depósitos corporais de retino! pelo método de 

diluição do deutério em idosos, encontrou ser este um bom método de avaliação, 

embora seu estudo deva ser aprofundado (RIBA Y A-MERCADO e col. I 999). 

Um aspecto importante c que merece ser salientado é que outros 

fatores além da dieta interferem nos níveis séricos de nutrientes, neste caso, no 

estado nutricional em relação á vitamina A e carotenóides. Estudo realizado na 

França encontrou correlação entre consumo e níveis séricos de ~-caroteno, vitaminas 

E, C, B2 e B6, mas não de retino! c tiamina, que pareciam sofrer influência de outros 

fatores, como consumo de etanol, tabagismo, uso de medicamentos, peso e níveis 

lipídicos (HERBETH e co I. I 989). O mesmo autor que faz a afirmação anterior 

aprimora-a, afirmando que peso, consumo de etano! e tabagismo são determinantes 

importantes, entre outros, de níveis sangüíneos de retino! e ~-carotcno, e que há 

também uma forte correlação com os lípidcs plasmáticos (HERBETH e col. 1990). 
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Outros autores confirmam esses dados. JARVINEN afirma que o tabagismo modifica 

a relação entre ~)-carotcno ingerido c sérico (JÀRVINEN c col., 1993). Segundo 

SUGF:RMAN as curvas de desaparecimento de f)-carotcno do sangue após 

administração oral mostraram influência da idade (menor desaparecimento nos mais 

idosos) gordura corporal c LDL-colesterol (SUGERMAN c col. 1991 ). O sexo do 

indivíduo estudado, mesmo entre os idosos, pode interferir nos resultados. Há 

diferenças no níveis plasmáticos de ésteres de retinila após ingestão de vitamina A, 

com níveis mais baixos entre mulheres idosas, possivelmente porque ocorre um 

"clearancc" mais eficiente de quilomícrons (JOHNSON e col. 1992). As associações 

de vitaminas antioxidantes ( carotenóides e vitaminas A, C e E) com fatores sócio

demográficos c tabagismo modificam resultados obtidos em estudos sobre dietas ou 

doenças (JÀRVINI:N c col., 1994 ). Segundo Virtancn os carotenóidcs do tecido 

adiposo sofrem influência do sexo, composição corporal, tabagismo e consumo de 

etano!, em idosos c indivíduos de meia idade (VIRTANEN c col., 1996). A vitamina 

A, entre outros fatores, interferiu no nível de selênio em indivíduos de todas idades 

(OLIVIERI e cols., 1994 ). Houve correlação entre lipídios plasmáticos (colesterol e 

triglicérides) e retino!, em estudo realizado com idosos na Guatemala (ROMERO

ABAL, 1994). 

I louve diterenças quanto à seleção de alimentos ou níveis séricos 

de nutrientes entre homens c mulheres idosos, em estudo realizado na Inglaterra. Os 

achados são complexos e se modificam após os 80 anos, mas mulheres entre 65 e 80 

anos apresentaram níveis plasmáticos mais altos de carotenóides (a e~), ascorbato, e 

homocisteína (BATES ecol. 1999). 

KASPER confirma outros autores sob alguns pontos de vista, 

embora os contradiga sob outros. Segundo este autor, há um aumento dos ésteres 

plasmáticos de vitamina A após a ingestão, explicado por uma remoção mais lenta 

dos éstcres retinilicos ligados a lipoprotcínas ricas em triglicérides. Também há 

evidência de que a absorção de vitamina A aumenta durante o processo de 

envelhecimento, devido a modificações fisiológicas da mucosa intestinal. A absorção 

de vitamina E e carotenóides não se modifica com a idade, e os baixos níveis 

encontrados devem ser atribuídos a deficiências de ingestão. Estudos com dietas 
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adequadas c sem consumo de álcool ou tabaco sugerem que nestas condições os 

nÍ'vcis plasmáticos de antioxidantcs se mantém adequados (KASPER 1999). 

1.13 Algumas considerações complementares 

Ainda que muitas informações já estejam disponíveis a respeito da 

vitamina A há, ainda, muitos aspectos interessantes a serem aprofundados, 

especialmente em relação à população idosa. O aprofundamento da questão mostra 

que não se trata de um único nutriente, mas de um sistema de nutrientes que guarda 

vínculos funcionais com muitos outros e que interfere em diversos aspectos básicos 

da saúde humana. Vale a pena salientar que os novos conhecimentos que vão 

surgindo acabam por modificar a visão que se tem a respeito da interpretação das 

informações anteriores, mostrando até que algumas delas merecem ser revistas à luz 

dos últimos achados c, possivelmente, com uma nova abordagem metodológica, 

aprofundando aspectos que foram pouco explorados. Quando o assunto é nutrição do 

indivíduo idoso, sabe-se que existem ainda muitas lacunas a serem preenchidas e a 

vitamina A é um exemplo importante disso. Ao mesmo tempo em que se exploram 

novas perspectivas sobre outras funções fisiológicas desta vitamina e da sua 

correlação com o universo dos carotenóides, persistem dúvidas em relação a aspectos 

básicos como absorção, transporte, metabolismo, armazenamento, ou sinais clínicos 

de deficiência, especialmente quando o alvo do estudo é o indivíduo idoso, que só 

passou a ser analisado separadamente de outros grupos etários em época bem mais 

recente. Por isso, a pesquisa sobre nutrição no envelhecimento é, hoje, e deverá ser 

por muito tempo, um assunto merecedor de interesse e com o potencial de fornecer 

subsídios importantes para uma melhor atenção à saúde desse grupo. 

A literatura consultada mostra pelo menos dois tipos de idosos, 

com dois perfis nutricionais diferentes em relação às vitaminas, além de outros 

nutrientes. Um deles é o do idoso que vive na comunidade, é suficientemente 

independente e saudável para estar a L tem menor morbidade e, de acordo com esses 

estudos, melhor estado nutncional. Outro é o do idoso doente, vivendo em instituição 
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ou hospitalizado, que a literatura consultada mostrou ser um indivíduo de alto risco 

para desenvolver deficiências nutricionais variadas. Supõe-se que o idoso atendido 

em um ambulatório especializado ocupe urna posição intermediária entre os dois 

grupos anteriores, ou seja, apresente rnorbidade maior, ainda que não suficiente para 

atàstá-lo da comunidade. Seu estudo pode permitir compreender o que deve ocorrer 

em um estágio intermediário entre um bom estado de saúde e uma situação dt: 

enfemlÍdade grave, obtendo-se mais esclarecimentos de corno o processo de doença 

se relaciona com o estado nutricional, com possíveis indicações de estratégias de 

intervenção, se possível preventivas. 



31 

2 OB.JETIVOS 

• A valia r o estado nutricional, em relação à vitamina A, de uma população 

idosa atendida em ambulatório de Geriatria, através de parâmetros clínicos ...., 

bioquímicos. 

• Comparar os resultados das avaliações clínicas e das dosagens bioquímicas 

com o consumo alimentar dessa vitamina. 

• Verificar o perfil dos eventuais suplementos vitamínicos utilizados pela 

população estudada, tentando estabelecer sua influência sobre os níveis bioquímicos 

e os sinais clínicos de deficiência dessa vitamina. 



3 I\1ETODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado no período de junho de I 988 a 

junho de 1990. 

3.1 População alvo 

O presente estudo foi desenvolvido com indivíduos atendidos no 

ambulatório do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (SGHCFMUSP). Os pacientes atendidos 

nesse ambulatório têm que Ter a idade de 60 anos ou mais. O acesso ao ambulatório 

ocorre por procura espontânea, encaminhamento feito por serviços de saúde externos 

ao Hospital das Clínicas ou por outros serviços do próprio hospital. 

3.2 Forma de inclusão de indivíduos no estudo 

Entre os pacientes com consultas marcadas foram sorteados aqueles 

que, além de seu atendimento habitual, passariam pela avaliação nutricional 

programada no presente estudo. No caso de falta à consulta médica novo paciente era 

sorteado. Indivíduos que estavam sendo atendidos pela primeira vez eram excluídos 

do sorteio. Os idosos que estavam sendo atendidos pela primeira vez eram excluídos 

porque o próprio atendimento médico já seria excessivamente cansativo, além de se 

ter pouco conhecimento do estado de saúde desse idoso. 

A seguir era feita a identificação de cada paciente e explicavam-se 

os procedimentos do protocolo, pedindo-se a sua concordância em participar. No 

caso de recusa, fazia-se a devida anotação no formulário, o paciente era dispensado e 

o f()rmulário arquivado. 
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3.3 Dimensão da casuística 

A programação foi feita para incluir 1.000 pacientes no estudo. Por 

esse motivo, a tàse de colheita de dados e material biológico foi considerada 

encerrada ao ser preenchido o milésimo questionário. O número de idosos 

efetivamente examinados, como previsto na fase de planejamento, foi inferior ao 

número de questionários preenchidos devido a: I -recusa em participar do protocolo 

de pesquisa, 2-dificuldade de compreensão dos pacientes, que, no intervalo entre as 

avaliações dos diversos profissionais envolvidos, acabavam por deixar o ambulatório 

sem que seu estudo tivesse sido completado~ 3-pacientes que, embora tivessem 

concordado em participar do estudo, apresentavam problemas clínicos agudos e 

graves, como, por exemplo, anemia importante com sintomas acentuados, sendo 

considerado antiética, por possivelmente prejudicial para o próprio idoso, sua 

inclusão nos procedimentos do protocolo. Devido a estas exclusões, foram 

efetivamente avaliados e incluídos no estudo 828 pacientes idosos, sendo 586 

mulheres (70,8%) e 242 homens (29,2% dos idosos). Suas idades variaram de 60 a 

101 anos. 

3.4 Avaliação nutricional 

A avaliação nutricional dos indivíduos submetidos ao estudo 

constituiu-se, entre outros, de exame clínico dirigido a sinais de carência vitamínica 

previamente selecionados. Os demais diagnósticos clínicos dos pacientes eram 

obtidos através de consulta aos prontuários médicos ou aos próprios médicos 

responsáveis pelo atendimento de rotina do ambulatório. O médico que realizou o 

exame clínico nutricional foi o mesmo para todos os indivíduos e nunca foi o 

responsável pelo atendimento clínico geriátrico. A avaliação nutricional incluiu, 

também, exames bioquímicos, levantamento de medicamentos utilizados, com 

particular cuidado em detalhar o uso de formulações vitamínicas, na forma de 

vitaminas isoladas, como complexos vitamínicos ou de vitaminas agregadas a outros 

agentes terapêuticos. 
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Também faziam parte da avaliação medidas antropométrieas e 

inquérito alimentar. 

3.4.1 Exames clínicos 

Foram investigados a presença de xerose cutânea, hiperceratose 

folicular, xerose conjuntiva!, xerose comeal, mancha de Bitot, úlcera de córnea e 

ceratomalácia, como sugestivos de carência de vitamina A . No Anexo podem ser 

vistos dois exemplos dos sinais clínicos encontrados na população estudada. 

Os sinais cutâneos investigados incluíram a xerose cutânea, 

caracterizada por pele que ao ser tocada causa a sensação tátil de ser seca e que à 

inspeção tem pouco ou nenhum brilho, podendo apresentar pequena descamação ou 

ragádias e toma a forma de mosaico ao ser levemente tracionada em sentido diverso 

ao que assume em repouso (GANDRA 1954) (Fit:,JUra I). 

A hiperceratose (ou ceratose) folicular, que é considerada por 

alguns autores como possível sinal de carência de vitamina C (NATIONAL 

RESEARCH COUNCIL 1989), se constitui de pequenas saliências na pele, 

localizadas nos folículos pilosos e providas de tampão cerostático, freqüentemente 

acompanhada de modificação do pêlo correspondente, que pode estar partido (Figura 

2).Deve ser procurada nas faces de extensão dos quatro membros. Neste estudo foi 

descrita não só a presença ou não deste achado, mas, também, se ocorria apenas em 

membros superiores, apenas em membros inferiores, ou nos quatro membros 

(GANDRA 1954~ RONCADA 1978~ NATIONAL RESEARCH COUNCIL 1989). 

Os idosos passavam por inspeção da pele sob luz natural e por 

palpação das áreas de provável alteração, realizadas exclusivamente pelo médico 

responsável pelo projeto, que examinou pessoalmente cada um dos indivíduos 

incluídos no estudo. 

Os sinais oculares investigados foram xerose conjuntiva), xerose 

comeal, mancha de Bitot, ulceração comeal e ceratomalácia. Os exames eram feitos 

através de lupa com iluminação artificial, pelo mesmo médico responsável pela 

avaliação dermatológica. 
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A xerose conjuntiva! caracteriza-se por perda do brilho normal da 

conjuntiva bulbar, perda da transparência que permite a visualização dos vasos de 

menor calibre da conjuntiva, espessamento, franzimento vertical e pigmentação fina, 

difusa e esfumaçada da conjuntiva. 

A xerose comeal caracteriza-se por uma córnea de aspecto opaco e 

áspero. 

A mancha de Bitot tem geralmente a forma de uma placa cinza 

prateada com superficie escamosa. É superficial e eleva-se acima do nível da 

conjuntiva, sendo removida com certa facilidade. Após sua remoção revela-se um 

leito conjuntiva! xerótico e rugoso. Está sempre na conjuntiva bulbar, pode ser 

freqüentemente bilateral e temporal e menos comumente nasal, de forma variável. 

A ulceração de córnea é a primeira lesão irreversível da 

xerottalmia. É a perda de substância de uma parte ou da totalidade da espessura da 

córnea. Trata-se de lesão muito próxima da perfuração do olho e prolapso da íris. 

A ceratomalácia consiste em um amolecimento, chamado de 

nccrose coliquativa, de toda a espessura de uma parte ou de toda a córnea, 

acarretando deformação ou destruição do globo ocular. 

Os sinais oculares foram classificados segundo a Organização 

Mundial de Saúde e o IV ACG (lnternational Vitamin A Consultative Group - WHO 

1 976; SOMMER 1976, 1994 ). 

Classificação de xeroftalmia 

Sintomas/sinais 

Primários 

X 1 A Xerose conjuntiva! 

X I 8 Mancha de Bitot 

X2 Xerose corneal 

X3A Úlcera corneal/ceratomalácia <1/3 da superficie corneal 

X38 Úlcera corneal/ceratomalácia 2113 da superficie corneal 
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Secundários 

XN Cegueira noturna 

XS Cicatriz corneal 

XF Fundo de olho xeroflálmico 

3.4.2 Exames bioquímicos 

Imediatamente após identificação, todos os pacientes eram 

encaminhados para colheita de 5ml de sangue. Esse sangue era colhido em tubo 

Vacutainer(R) com EDTA como anticoagulante. A punção vascular era 

exclusivamente venosa, com garroteamento, em um dos membros superiores. Apesar 

do sistema de colheita ser a vácuo, quando havia dificuldade para obtenção do 

volume total requerido, por más condições locais de punção, recorria-se a agulhas e 

seringas convencionais ou mesmo catéteres do tipo "buttertly", que, apesar de não 

permitirem colheita tão rápida do material, produzem menos rompimento das paredes 

venosas. Todo o material utilizado para punção venosa era descartável. 

As amostras de sangue colhido eram colocadas imediatamente em 

recipiente de isopor com gelo para que se mantivessem a uma temperatura 

razoavelmente estável e baixa. Esse recipiente era, também, mantido tampado, para 

reduzir a exposição à luz. 

Após colheita de todas as amostras do dia, todo o material era 

imediatamente encaminhado ao laboratório do Departamento de Nutrição da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, para análise bioquímica. 

As dosagens bioquímicas realizadas foram de carotenóides e 

vitamina A pelo método de Neeld and Pearson. Os resultados obtidos eram 

classificados de acordo com os critérios do ICNND (Interdapartrnental Committee on 

Nutrition for National Defense (ICNND 1963). 



Classificação Nível de vitamina A Nível de carotenóides 

Ueficiente < l Ü~Jg/dL <20 ~Jg/dL 

Baixo i O- i 9,9~Jg/dL 20- 39,9 ~Jg/dL 

Aceitável 20- 49,91JgldL 40 99,9 ~Jg/dL 

Alto 50 IJ.g/dL ou mais I 00 IJ.g/dL ou mais 

3.4.3 Inquérito alimentar: 

Realizado por nutricionista, na forma de inquérito de consumo 

alimentar habitual e recordatório de 24 horas. 

O inquérito de consumo alimentar habitual, ou seja, o levantamento 

dos alimentos rotineiramente consumidos pelos idosos, incluía quantidade de cada 

alimento em medidas caseiras, a forma como era preparado e a freqüência com que 

era consumido. 

O inquérito recordatório de 24 horas, que consistia no levantamento 

de lodos os alimentos consumidos no dia anterior, também com determinação de 

quantidades em medidas caseiras, foi realizado, também, para conlirrnar as 

informações do inquérito de uso habitual. 

Devido às esperadas deficiências de memória dos indivíduos 

estudados, a realização dos dois inquéritos foi programada de forma simultânea, na 

tentativa de tomar o processo menos cansativo para o paciente. Como no 

levantamento do consumo de medicamentos, sempre que possível ou necessário era 

solicitada a colaboração dos eventuais acompanhantes. Para este estudo, optou-se por 

utilizar resultados qualitativos. Para isso, cada alimento referido foi transformado em 

um registro para posterior classificação de acordo com o seu teor de vitamina A . 

Foram apurados 28.317 registros. 

A partir das respostas aos questionários usados no inquérito foi 

verificado o consumo qualitativo de alimentos fonte de vitamina A, tanto de origem 

animal como vegetal. Os critérios para considerar um alimento fonte de vitamina A, 

segundo definição adotada por SLA TER ( 1996 ), foram: seu teor vitamínico, que lhe 

permite fornecer um mínimo de 5% do total médio recomendado do nutriente em 
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questão, levando em consideração a forma de preparo. Além disso foram incluídos 

como alimentos fontes aqueles que assumiam esses papel pelo fato de terem um alto 

consumo na população pela quantidade e freqüência com que são usados, mesmo não 

tendo um alto teor de vitamina A, acabando por tomá-los fontes importantes para 

população de perfil semelhante à abordada neste estudo (RONCADA e MAZZILLI 

1989; SLA TER 1996 ). Os alimentos considerados fonte são citados, bem como SU::l 

classificação, segundo o autor consultado (SLA TER 1996) em fontes de teor de 

vitamina A alto, moderado ou baixo. Estes últimos são exatamente os que podem ser 

considerados fontes em função de seu alto consumo. 

Relação de alimentos fontes de vitamina A conforme critérios compilados por 

Slater ( 1996). 

Alimentos fonte com alto teor de vitamina A (acima de 250ugER) 

Fígado de qualquer animal 

Almeirão cru ou cozido 

Abóbora madura 

Batata doce amarela 

Couve 

Goiaba vermelha 

Manga 

Alimentos fontes com moderado teor de vitamina A (50 a 250ugER) 

Queijo Minas Frescal 

Peixes em geral 

Ovo de galinha 

Omelete 

Gema de ovo 

Acelga crua ou cozida 

Alface 

Brócolos 

Chicória/escarola 



Espinafre 

Mostarda 

Doce de abóbora 

Batata doce não amarela 

Cenoura crua ou cozida 

Pimentão 

Mamão 

Moranga 

Melão 

Alimentos fontes com baixo teor de vitamina A (abaixo de 50ugER) 

Leite fluido ou em pó 

Frango assado, frito ou cozido 

Sardinha 

Queijo prato 

Requeijão 

Manteiga 

Margarina 

Bolo simples 

Agrião 

Tomate 

Vagem 

Banana 

3.5 Medicamentos utilizados 

Esta informação era obtida através de entrevista com o paciente e, 

sempre que possível ou necessário, contando com a colaboração do acompanhante. 

Verificavam-se todos os medicamentos utilizados, por prescrição 

do médico do Ambulatório de Geriatria, mas, também, por outros médicos ou por 
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indicação de leigos, ou auto-medicação, recorrendo a receitas e embalagens para 

informações mais completas. 

Este levantamento era feito, preferencialmente, por enfermeiro ou 

eventualmente pelo mesmo médico que realizava o exame clínico nutricional e 

sempre fora da presença do médico responsável pelo atendimento clínico geriátrico 

do paciente, para que este não se sentisse constrangido em informar irregularidade no 

uso de determinados medicamentos prescritos ou omitisse itens de auto-medicação, 

prescrição de outros médicos ou indicação de leigos. 

3.6 Tratamento estatístico 

Os resultados obtidos foram submetidos, a segutr, a análise 

estatística. Foi utilizado o pro!:,rrama Epi Info Versão 6 (Dean, 1994). Os testes 

estatísticos utilizados foram análise de variância (ANOVA),com um critério de 

classificação, para comparação de médias~ a comparação de freqüências foi feita pelo 

método de Kruskal-Wallis, teste de associação pela estatística do Qui quadrado (X2
) e 

Teste Exato de Fisher quando algum dos valores esperados era inferior a cinco. O 

nível mínimo de significância aceito foi 5%. 
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4 RESt fLTAI)()S 

4.1 População de estudo: sexo e idade 

Foram estudados 828 pacientes idosos, sendo 586 mulheres 

(70,8%) e 242 homens (29,2% dos idosos). Suas idades variaram de 60 a 101 anos, 

sendo a média de 74,2 anos (± 7, I anos). Entre as mulheres a idade variou de 60 a 

10 I anos, com média de 74,0 anos (±7) ), enquanto o valor médio encontrado para 

os homens foi de 74A anos (±6,6 ), com valores mínimo e máximo de 60 a 92 anos. A 

comparação das médias de idade dos dois grupos não apresentou diferença 

estatisticamente significante por análise de varíànc1a (ANOVA, F-0,497, p-'0,4809). 

4.2 Avaliação bioquímica 

Veríficando-se os valores individuais das dosagens de vitamina A 

plasmática, encontrou-se ser 2,0~tg/dL o valor mínimo c 384,4~g/dL o valor máximo 

observado. O valor médio das dosagens foi 39,4~g/dL (± 17,5~tg/dL). Entre as 

mulheres a média observada foi de 38,2~g/dL (± 12,0~g/dL) e entre os homens esse 

valor f(Ji 42,2~g/dL (±26,2~g/dL), sendo a diferença entre esses valores médios 

estatísticamente significante (ANOVA Fc9,025, pc0,0027). 

Quanto às médias dos carotenóides plasmáticos, observou-se o 

inverso, ou seja, o resultado médio encontrado para as mulheres foi mais elevado 

(média de 162,3 ± 80,9~g/dL) do que nos homens (média de 134,0 ± 71,6~g/dL), 

sendo, também, significante a diferença entre os dois sexos (ANOVA F=767,57 

pcO,OOOO). A média do grupo todo foi 152,I~g/dL (_±:79,2~g/dL), variando entre o 

valor mínimo de 11 ,6~tg/dL c máximo de 513,4~g/dL. 

Dividindo-se os pacientes em dois grandes grupos etários, dos 60 

aos 79 anos e com 80 anos e mais, verificou-se que a média de vitamina A do 

primeiro grupo f(li de 39,9~tg/dL (± 18,6~g/dL), enquanto a do segundo foi 37,6~g/dL 
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(± 12,4J..Lg/dL). A ANOV A não mostrou ser essa diferença estatisticamente 

SÍf,rnificante (F~ 2,003, p ccQ, 1574 ). Ao se dividir o primeiro grupo etário por sexo 

observou-se que a média de vitamina A foi 38,7J.1g/dL(±II,9J.1g/dL) entre as 

mulheres, que eram 474, enquanto entre os homens (187 indivíduos) a média foi 

42,51Jg/dL(±28,1 ~Jg/dL). Esta diferença foi estatisticamente significante (ANO V A, 

F=5,748, p=O,OI68)). Em relação ao grupo mais idoso, as mulheres, que eram 11~, 

apresentaram níveis médios de vitamina A de 36,01Jg/dL(±l2,2~Jg/dL) e os homens, 

que eram 55, tiveram níveis médios de 4l,01Jg/dL(±I2,l1Jg/dL). A diferença de 

médias foi estatisticamente significante (ANOV A F=6,261, p=O,O I 33). 

Quanto aos carotenóides plasmáticos, a média do grupo mais 

JOVem foi 159,9J.1g/dL(±:83,3J..Lg/dL) e a do grupo mais idoso de 

133,21Jg/dL(±:59,91Jg/dL), sendo esta diferença estatisticamente significante 

(ANOVA F=499,071 p=O,OOOO). Entre as mulheres do grupo mais jovem a média 

dos carotenóides toi 167A1Jg/dL(:±:83, l1Jg/dL) e entre os homens 

132,01Jg/dL(±:75,01Jg/dL), sendo a diferença estatisticamente significante (ANOVA 

F=25,833, p=O,OOOO). No grupo mais idoso, a média dos carotenóides plasmáticos no 

sexo feminino foi 130,61Jg/dL(±58,91Jg/dL) e no sexo masculino 

133,01Jg/dL(±:64, I IJg/dL ), diferença não significante (ANOV A F=0,056, p=0,8 I 32). 

Sabendo-se que as médias são influenciados por valores extremos, 

optou-se por adotar a classificação proposta pelo ICNND ("lnterdepartmental 

Committee on Nutrition for National Defense") (ICNND), com a finalidade de 

verificar quantos resultados de vitamina A plasmática encontravam-se abaixo de 

201Jg/dL, parâmetro fixado como limite de normalidade. 

A distribuição dos resultados pelas quatro categorias criadas pelo 

ICNND para vitamina A e para os carotenóides levou à elaboração das Tabelas I e 2, 

respectivamente, onde podemos notar que há uma proporção significantemente maior 

de homens cujos níveis plasmáticos de vitamina A estão na categoria "alto", em 

relação ao sexo feminino. O valor do ·l é 7,88 (p=O,OO 19), sendo que ao comparar as 

categorias "baixo" com ''aceitável" (p=0,4851) e "baixo" com "alto" (p=0,5495) as 

diferenças não foram significantes. Por outro lado, foram significantes tanto a 
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comparação entre ''alto" e "aceitável" (p=0,0056 ), como entre "alto" e a soma de 

"aceitável" com "baixo" (p=0,0065). 

Já em relação aos carotenóides é o grupo das mulheres que 

apresenta um número si&1Jlificantemente maior de indivíduos na categoria ''alto", em 

relação aos homens, com x2 de 14,37 (p=0,0024). As comparações entre as categorias 

"alto" e "aceitável" (p=O,OOIO) e entre as categorias "alto" e "baixo" (p=0,0210) 

mostram diferenças estatisticamente signiticantes, enquanto as diferença entre as 

categorias "baixo" e "aceitável" não é significante (p=0,4249). 

Tabela I - Distribuição dos níveis de vitamina A plasmática dos idosos estudados, 
segundo classificação do ICNND • e sexo. SGHCFMUSP, São Paulo. 
1987/89. 

Níveis Sexo 

de Feminino Masculino Total 

vitamina A. N 0/o N Ofo N O.fo 

--~---

Deficiente 0,2 o o O, 1 

Baixo 18 3,1 9 3,7 27 3) l=7,88 •• 

Aceitável 492 84,0 184 76,0 676 81,6 

Alto 75 12,7 49 20,3 124 15,0 p=0,0019 

----~--·--

Total 586 100 242 100 828 100 

··para o cálculo do x2 foi excluído o grupo com nível de vitamina A "deficiente". 
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Tabela 2 - Distribuição dos níveis de carotenóides plasmáticos dos idosos estudados, 
segundo classificação do ICNND• e sexo. SGHCFMUSP, São Paulo. 
1987/89. 

Níveis Sexo 

de Feminino Masculino Total 

carotenóides 
. 

N o/o N o/o N o/o 

Deficiente 3 0,5 OA 4 0,5 x2 14,37 •• 

Baixo 14 2,4 12 4,9 26 3, I 

Aceitável 119 20,3 73 30,2 192 23,2 p=0,0024 

Alto 

Total 

450 76,8 156 64,5 606 73,2 

586 100 242 100 828 100 

•• para o cálculo do x_2 foi excluído o grupo com nível de carotenóides ''deficiente" 

Ainda utilizando os mesmos critérios do ICNND para classificação 

dos níveis plasmáticos de vitamina A, os idosos estudados foram também divididos 

em dois !:,Tfupos etários, entre os que tinham de 60 a 79 anos e os que tinham 80 anos 

ou mais. Os resultados observados são descritos na Tabela 3 para vitamina A e 

Tabela 4 para carotenóides. Nelas se pode verificar que não houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos etários em relação à vitamina A, embora 

haja proporcionalmente maior número de idosos com níveis "altos" entre os menos 

idosos. 
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Tabela 3 - Distribuição dos níveis de vitamina A plasmática dos idosos estudados, 

segundo classificação do ICNND • e idade. SGHCFMUSP, São Paulo. 

1987/89. 

Níveis Idade (anos) 

de 60a 79 80 ou mais Total 

vitamina A. N o/o N o/o N %, 
-~-~-~~~~ 

Deficiente o o 0,6 O, I 

Baixo 18 2,7 9 5,4 27 3,3 x2=3, 1 7 •• 

Aceitável 542 82,0 134 80,7 676 81,6 

Alto I O 1 15,3 23 13,9 124 15,0 p=0,2054 

Total 661 100 166 100 828 100 

•• para o cálculo do x~ foi excluído o grupo com nível de vitamina A "'deficiente". 
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Tabela 4 - Distribuição dos níveis de carotenóides plasmáticos dos idosos estudados, 

segundo classificação do ICNND• e idade. SGHCFMUSP, São Paulo. 

I 987/89. 

Níveis de Idade (anos) 

carotenói- 60a 79 80 ou mais Total 

des 
. 

N %, N o/o N %, 

Deficiente 4 0,6 o o 4 0,5 

Baixo 16 2,4 10 0,6 26 3, I x2=8,37 •• 

Aceitável 146 22, I 46 27,7 192 23,2 

Alto 495 74,9 Jl) 66,9 606 73,2 p=O,OJ52 

Total 661 100 166 100 828 100 

•• para o cálculo do l foi excluído o grupo com nível de carotenóides '"deficiente". 

Por outro lado, este grupo tem proporcionalmente menos idosos na 

categoria aceitável e mais idosos na categoria baixo. 

Ao subdividir os dois grupos etários de acordo com o sexo 

observou-se, em relação à vitamina A, que as diferenças continuavam não sendo 

significantes (p=0,3038 para mulheres, p=0,5526 para homens). Em relação aos 

carotenóides, a diferença continuou sendo significante entre as mulheres (p=0,0071) 

mas não para os homens (p=0,2387). 

Utilizando a mesma distribuição dos idosos, de acordo com a 

classificação de seus níveis plasmáticos de vitamina A e de carotenóides segundo o 

ICNND, foram calculadas as médias de idade para cada nível, em relação à vitamina 

A e aos carotenóides. Os resultados constam às Tabelas 5 e 6. Não foram observadas 

diferenças de idade estatisticamente significantes quando a distribuição foi feita em 

relação à vitamina A. Já em relação aos carotenóides, a média de idade dos pacientes 
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com nível "baixo" foi significantemente maior. Nota-se que nas duas tabelas, além 

do resultado da ANOV A é também informado o resultado do teste de Kruskal

Wallis. Este é um teste não paramétrico cujo resultado é automaticamente fornecido 

pelo programa utilizado quando o teste de homogeneidade das variâncias sugere que 

o teste paramétrico, no caso a ANOVA, oferece resultados menos confiáveis. 

Tabela 5 - Distribuição dos níveis de vitamina A plasmática dos idosos estudados, 

segundo classificação do ICNND• e respectivas médias de idade. 

SGHCFMUSP, São Paulo. 1987/89. 

Níveis Idade (anos) Total 

vitamina A· Média DP N 

Deficiente 88,0 o O, I ANOVA 

Baixo 76,7 7, I 27 3,3 F= 2,471 p=0,0606 

Aceitável 74,1 7,1 676 81,6 Kruskal-Wallis 

Alto 73,9 7,0 124 15,0 H=6,650 p=0,0839 

Total 74,2 7,) 828 100 
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Tabela 6- Distribuição dos níveis de carotenóides plasmáticos dos idosos estudados, 

segundo classificação do ICNND• e respectivas médias de idade. 

SGHCFMUSP, São Paulo. 1987/89. 

Níveis de Idade (anos) Total 

ca rotenó ides 
. 

Média DP N °/o 

Deficiente 72,9 4,0 4 0,5 ANOVA 

Baixo 80,1 8,6 26 3,1 F= 57,681 p=O,OOOO 

Aceitável 72,7 I 4,9 192 23,2 Kruskai-Wallis 

Alto 72,1 13,2 606 73,2 H=367,366 p=O,OOOO 

Total 74,2 7,1 828 100 

4.3 Avaliação clínica: 

Na Tabela 7 encontram-se a prevalência dos sinais clínicos de 

deficiência de vitamina A, os valores plasmáticos médios nos grupos com e sem cada 

um dos sinais clínicos e a comparação dessas médias por análise de variância. 

Notam-se diferenças estatisticamente significantes em relação à xerose cutânea e 

hiperceratose folicular entre aqueles com níveis médios mais elevados. Os idosos que 

não apresentavam esses sinais clínicos apresentavam média de níveis plasmáticos de 

vitamina A mais elevada do que aqueles nos quais esses dois sinais clínicos estavam 

ausentes. Nenhum outro sinal clínico atribuível a deficiência de vitamina A se 

relacionou a diferença de média estatisticamente significante. 

Utilizando a classificação do ICNND (ICNND, 1963), foi 

verificado o número de indivíduos que apresentava cada sinal clínico atribuível a 

deficiência, para cada categoria de acordo com nível plasmático de vitamina A . As 

prevalências foram comparadas pelo teste do Qui quadrado (X2
), conforme pode ser 

verificado na Tabela 8. Quando um dos resultados esperados era inferior a cinco era 
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fornecido o vaior do teste exato de Fisher. Para obtenção de uma tabeia 2 X 2 

utiiizou-se o recurso de simpiificar a ciassificação do ICNND, considerando idosos 

acima ou abaixo do nívei crítico de 20J.!g/dL, ou seja, somar as categorias 

--deficiente" com ·'baixo-- e as categorias --aceitável" com "alto". Notou-se que a 

hiperceratose folicular em uma região apendicular apenas foi significantemente mais 

prevalente no grupo com nível "baixo", mas não se observou diferença 

estatisticamente significante em relação a nenhum outro sinal clínico de deficiência. 

A diferença de prevalência de sinais clínicos atribuíveis à 

deficiência de vitamina A foi comparada entre homens e mulheres e analisada 

estatisticamente pelo teste do Qui quadrado e por "Odds ratio". Os resultados podem 

ser vistos na Tabela 9. Foram observadas diferenças estatisticamente significantes 

para xerose cutânea e hiperceratose follcular em duas regtões dos membros, que são 

mais prevalentes em homens. Mais uma vez recorreu-se ao teste exato de Fisher 

porque havia grupos com menos de cinco mdivíduos, utilizando-se o mesmo artifício 

de somar grupos semelhantes antes de compará-los. 



Tabela 7- Distribuição dos valores médios de vitamina A plasmática (~g/dL)• nos idosos estudados, segundo a presença ou ausência de 

sinais clínicos atribuíveis à deficiência de vitamina A. SGHCFMUSP, São Paulo.1987/89. 

Sinais Clínicos Presentes Ausência 

N % Médias· DP N % Médias· DP ANOVAF p 

Xerose cutânea 733 90,5 38,9 12,8 77 9,5 43,7 41,2 5,087 0,0244 

Hiperceratose fo1icular 65 
(I par de membros) 

8,1 34,7 10,5 742 91,9 39,8 18,0 4,902 0,0271 

Hiperceratose fo1icu1ar 83 
(2 pares de membros) 

10,3 39,2 13,6 724 89,7 39,4 18,0 0,011 0,9165 

Xerose conjuntival 494 62,5 38,8 13,1 297 37,5 40,4 23,4 1,583 0,2088 

Xerose comeal 7 0,9 42,7 12,6 791 99,1 39,3 17,7 0,255 0,6136 

Mancha de Bitot 3 0,4 38,7 7,1 795 99,6 39,4 17,7 0,005 0,9437 

Úlcera Comeal 5 0,6 40,3 8,0 797 99,4 39,4 17,7 0,012 0,9129 

Ceratomalácia 17 2, l 41,3 9,2 784 97,9 39,4 17,8 0,206 0,6502 
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Tabela 8- Distribuição dos níveis de vitamina A plasmática dos idosos estudados. segundo classificação do ICNND e presença ou ausência de sinais 

clínicos (SC)• atribuíveis à deficiência de vitamina A. SGHCFMUSP, São Paulo. 1987/89. 

Níveis plasmáticos de \itamina A 

Baixo Aceitável Alto Total ···Fisher 
Sinais Clínicos 

. 
.. l Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente p p 

Xerose cutânea 26 1 599 61 107 15 732 77 2.21 0.3311 
(90,5%) (9,5%) 

Hiperceratose 3 24 59 599 3 118 65 742 6,15 0,0462 
folicular (I**) (8,1%) (91.90/o) 

Hiperceratose 3 24 70 588 lO I 11 83 724 0,64 0,7249 
folicular (2**) (10,3%) (89,7%) 

Xerose conjuntiva) 18 9 402 242 74 46 494 297 0,24 0.8885 
(62,5%) (37,5%) 

Xerose comeal o 27 6 645 I 119 7 791 - - 0,7852 
(0,9%) (99,1%) 

Mancha de Bitot o 27 o 120 3 648 3 795 - - 0,9018 
(0,4%) (99,6%) 

Úlcera comeal o 27 5 648 o 122 5 797 - - 0,8423 
(0,6%) (99,4%) 

Ceratomalácia o 26 15 637 2 120 17 784 - - 0,5670 
(2,1%) (97,9%) 

** I e 2 pares de membros, respectivamente. 
***Quando um dos valores esperados era inferior a 5, foi utilizado teste exato de Fisher. reduzindo-se as categorias para duas. associando-se os 
re.:;ultados "aceitável'' e "alto''. 
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Tabela 9- Distribuição da presença e ausência de sinais clínicos (SC)• atribuíveis à deficiência de vitam;na A nos idosos estudados, 

segundo sexo. SGHCFMUSP, São Paulo. 1987/89. 

Sexos 

Feminino Masculino Total Odds Intervalo de 

Sinais Clínicos 
. 

Presentes Ausentes Presentes Ausentes Presentes Ausentes ratio Confiança x2 p Fisher p 

Xerose cutânea 531 42 202 35 733 77 (9,6%) 0,46 0.27<0R<0,76 10,78 0.0010 
(90.4%) 

H iperceratose 45 525 20 217 65 (8, 1%) 742 1.08 0.59<0R<J,93 0,07 O, 7959 
folicular (I**) (91,9%) 

H iperceratose 40 530 43 194 83 724 2,94 1.80<0R<4,80 22,46 0,00000 
folicu1ar (2**) (10,3%) (89,7%) 2 

Xerose conjuntiva) 347 212 147 85 494 297 1,06 0.76<0R<I,47 0,12 0,7336 
(62,5%) (37,5%) 

Xerose corneal 4 560 3 231 7 (0,9%) 791 1,82 0.32<0R<9,79 - - 0.3373 
(99, 1%) 

Mancha de Bitot 1 563 2 232 3 (0,4%) 795 4,85 0,34<0R<I 38,11 - - 0,2072 
(99,6%) 

Úlcera de Córnea 3 562 2 235 5 (0.6%) 797 1.59 0,18<0R<l 1,92 - - 0,4628 
(99,4%) 

Ceratomalácia 14 550 3 234 17 (2,1%) 784 0,50 O, 11 <OR<I,91 J.19 0,2756 
(97,9%) 

I e 2 pares de membros, respectivamente . 
... Quando um dos valores esperados era inferior a 5 foi utilizado teste exato de Fisher. 
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Tabela 1 O - Distribuição da presença e ausência de sinais clínicos atribuíveis à deficiência de vitamina A nos idosos estudados, segundo 

idade. SGHCFMUSP, São Paulo. 1987/89. 

Idade (anos) 

60 a 79 80 ou mais Total Odds Intervalo de "*Fisher 

Sinais Clinícos 
. 

Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente ratio confiança x2 p p 

Xerose cutânea 583 62 150 15 733(90,4%) 77 (9,6%) 0,88 0,61<0R<1,29 0,46 0,8619 

Hiperceratose folicular 52 592 13 !50 65 (8,1%) 742(91,9%) 0,99 0,49<0R<1,94 0,00 0,9669 

(I par de membros) 

Hiperceratose fo1icular 68 576 15 148 83(10,3%) 724(89,7%) 0,86 0,45<0R<1,60 0,26 0,6105 

(2 pares de membros) 

Xerose conjuntiva! 399 234 95 63 494(62,5%) 297(37,5%) 0,88 0,61<0R<1,29 0,46 0,4997 

Xerose comea1 5 632 2 159 7 (0,9%) 791(99, 1%) 1,59 0,21 <OR<9,42 - - 0,4285 

Mancha de Bitot 3 635 o 160 3 (0,4%) 795(99,6%) 0,00 O,OO<OR<9,09 - - 0,5106 

Úlcera comeal 4 636 I 161 5 (0,6%) 797(99,4%) 0,99 O,OO<OR<9,53 - - 0,7334 

Ceratomalácia 13 626 4 158 17 (2,1%) 784(97,9%) 1,22 0,33<0R<4,12 0,12 0,7317 

**Quando um dos valores esperados era inferior a 5 foi utilizado teste exato de Fisher. 
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Tabela I I - Classificação dos alimentos fontes consumidos pelos idosos estudados 

segundo o teor de vitamina A, freqüência com que foram citados e 

porcentagem de consumo, em relação a alimentos do mesmo grupo e a 

todos os alimentos fontes. SGHCFMUSP 1987/89. 

Teor de Freqüência de %, no mesmo %entre os 
Alimento vitamina A consumo ;ru2o alimentos fontes 

Abóbora Alto lOS 10,2 1,0 
Almeirão Alto 310 30,2 3, I 
C aqui Alto 26 2,5 0,3 
Couve Alto 359 42,9 3,5 
Fígado Alto 190 18,5 1,9 
Manga Alto 37 3,6 0,4 
Acelga Moderado 53 1,2 0,5 
Alface Moderado 854 19,8 8,4 
Batata doce Moderado 48 1,1 0,5 
Brócolos Moderado 139 3,2 1,4 
Cenoura Moderado 552 12,9 5,4 
Chicória/escarola Moderado 1008 11,9 5,0 
Espinafre Moderado 107 2,5 I, I 

Gema de ovo Moderado 13 0,3 0,1 
Mamão Moderado 225 5,4 2,2 
Manteiga Moderado 205 4,3 2,0 
Margarina Moderado 526 10,3 5,1 
Melão Moderado 22 0,5 0,2 
Moranga Moderado 0,0 0,0 
Mostarda Moderado 15 0,3 O, I 

Ovo Moderado 1002 23,3 9,9 
Peixe Moderado 561 13,0 5,5 
Pimentão Moderado 69 1,6 0,7 
Queijo fresco Moderado 122 2,8 1,2 
Agrião Baixo 160 3,3 1,6 
Banana Baixo 671 13,8 6,6 
Bolo simples Baixo 89 1,8 0,9 
Frango Baixo 1125 23,3 li ,O 

Leite Baixo 1303 27,0 13,0 

Queijo prato Baixo 2 0,0 0,0 

Requeijão Baixo 39 0,8 0,4 

Sardinha Baixo 24 0,5 0,2 

Tomate Baixo 500 10.4 4,9 

V~em Baixo 180 3,7 I ,8 
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De forma similar verificou-se se haveria diferença de prevalência 

dos diversos sinais clínicos presumíveis de deficiência em relação aos dois t,1fllpos 

etários, de indivíduos mais ou menos idosos. Não se observaram diferença~ 

estatísticamente significantes em relação a qualquer dos sinais clínicos estudados, 

como se pode verificar na Tabela 10. Mais uma vez parte dos resultados foi 

comparado pelo teste exato de Fisher. 

4.4 Inquéritos alimentares 

Para análise dos resultados dos inquéritos alimentares, foram 

verificados todos os alimentos fontes consumidos pelos idosos estudados, a 

freqüência com que foram citados e sua classificação segundo a quantidade de 

vitamina A que esses alimentos fornecem, segundo classificação usada por Slater 

( 1996 ). Essas observações constam da Tabela li. 

Os registros de alimentos consumidos pela população estudada 

foram então comparados com os níveis plasmáticos de vitamina A observados. Mais 

uma vez, como o que foi feito em relação aos sinais clínicos, estabeleceram-se duas 

formas de avaliação dos níveis plasmáticos: divisão segundo os critérios do ICNND 

(ICNND, 1963), sendo feita anáhse estatística pelo teste do Qui quadrado, cujos 

resultados estão descritos nas Tabelas 12 e 13, e comparação dos valores médios de 

vitamina A em cada grupo, descritos nas Tabela 14 e 15. 
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Tabela 12 Distribuição dos níveis de vitamina A plasmática dos idosos estudados, 

segundo classificação do ICNND* e teor de vitamina A dos alimentos 

fontes consumidos. SGHCFMUSP, São Paulo. 1987/89. 

Níveis de Alimentos fontes de vitamina A Alimentos 
vitamina A* Teor alto Teor moderado Teor baixo não fontes 

Baixo 40 144 148 601 l=5,69 

Aceitável 808 3453 3860 14671 p=0,4588 

Alto 170 643 754 2699 

Tabela 13 - Distribuição dos níveis de vitamina A plasmática dos idosos estudados, 

segundo classificação do ICNND* e origem dos alimentos fontes de 

vitamina A consumidos. SGHCFMUSP, São Paulo. 1987/89. 

Níveis de Alimentos fontes de vitamina A Alimentos 

vitamina A* Origem animal Origem vegetal não fontes 

Baixo 160 172 601 x2=3,05 

Aceitável 4085 4036 14671 p=0,5499 

Alto 803 764 2699 



57 

Tabela 14 - Distribuição das médias de vitamina A plasmática (J.tg/dL)* dos idosos 

estudados, segundo classificação dos alimentos fontes consumidos entre 

origem ammal e vegetal. SGHCFMUSP, São Paulo. 1987/89. 

Vitamina A Alimentos fontes de vitamina A Alimentos 

plasmática 
Origem animal Origem vegetal não fontes 

Médias* 39,7 40,1 39,4 F=3,023 

DP 18,3 21,0 17,2 p--D,4897 

Tabela 15 - Distribuição das médias de vitamina A plasmática (J.tg/dL)" dos idosos 

estudados, segundo classificação do teor de vitamina A dos alimentos 

fontes consumidos. SGHCFMUSP, São Paulo. 1987/89. 

Vitamina A Alimentos fontes de vitamina A Alimentos 

plasmática Teor alto Teor moderado Teor baixo não fontes ANOVA 

Médias • 40,7 40,3 39,4 39,4 F=4,106 

DP 20,2 22,1 17, I 17,2 p=0,0064 

Na tabela 16 a classificação dos alimentos fonte é feita por dois 

critérios: teor da vitamina A e origem animal ou vegetal dos alimentos, com 

comparação com os níveis plasmáticos médios de vitamina A As diferenças entre as 

médias são estatisticamente significantes, sendo maiores quando os alimentos fonte 

são de origem animal e considerados com alto teor de vitamina A . Nota-se também 

que alimentos considerados de alto teor de vitamina A mas de origem vegetal se 
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relacionaram com níveis séricos médios inferiores aos que corresponderam à 

mgestão de alimentos de teor moderado. 

Tabela I 6 - Distribuição das médias de vitamina A plasmática (1-!g/dL) • dos idosos 

estudados, segundo classificação do teor de vitamina A e origem dos 

alimentos fontes. SGHCFMUSP, São Paulo. 1987/89. 

Vitamina A Alimentos fontes de vitamina A Alimentos 

plasmática Teor alto Teor moderado Teor baixo não 

(1-!g/dL) Animal Vegetal Animal Vegetal Animal Vegetal fontes 

Médias • 46,6 39,4 39,7 40,6 39,3 39,6 39,4 

DP 38,8 12,3 17,4 24,8 16,7 I 7,9 17,2 

ANOVA F=6,593 (}-=O, 00000 I 

Quando a população estudada foi classificada de acordo com o 

alimento fonte de maior teor de vitamina A consumido, ou seja, consumiu pelo 

menos um alimento de teor alto, ou pelo menos um alimento de teor moderado, ou 

pelo menos um alimento de teor baixo, ou nenhum alimento fonte de vitamina A, 

observou-se que 426 idosos (52,6%) consumiam pelo menos um alimento fonte de 

teor alto, 273 (33,7%) de teor moderado, 65 (8,0%) de teor baixo e 46 (5,7%) 

consumiam apenas alimentos não considerados fontes de vitamina A 

A distribuição dos níveis plasmáticos de vitamina A foi a descrita 

na Tabela 17, de acordo com os critérios do ICNND (ICNND, 1963), e na Tabela 18, 

segundo os resultados médios e desvios padrão. Embora o único indivíduo com nível 

de vitamina A na classificação '"deficiente" estivesse entre os que não referem 

consumo de qualquer alimento fonte, as diferenças encontradas não foram 

estatisticamente significantes em nenhuma destas duas tabelas. Mais uma vez, pelo 
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pequeno número de idosos em alguns dos grupo, foi necessário recorrer ao teste 

exato de Fisher, no lugar do x2
. 

Tabela J 7 -Distribuição dos níveis de vitamina A plasmática dos idosos estudados, 

segundo classificação do ICNND* e teor de vitamina A dos alimentos 

consumidos. SGHCFMUSP, São Paulo. 1987/89. 

Vitamina A Alimentos fontes de vitamina A Alimentos 

plasmática* Teores nio fontes 

(J.!g/dL) Alto Moderado Baixo 

Deficiente o o o 

Baixo 15 6 .. 
..) 

Fisher 

Aceitável 342 229 52 33 p=0,2778 

Alto 69 38 12 9 

Observação: para permitir o uso do teste exato de Fisher, foram aglutinados os grupos 
com níveis plasmáticos "alto" e "aceitável". "baixo" e "deficiente" e as fontes 
alimentares de teor "alto" com "moderado" e "baixo" com alimentos não fontes. 
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Tabela 18 - Distribuição das médias de vitamina A plasmática (JJ.g/dL)* dos idosos 

estudados, segundo classificação do teor de vitamina A dos alimentos 

fontes. SGHCFMUSP, São Paulo. 1987/89. 

Vitamina A Alimentos fontes de vitamina A Alimentos 

plasmática Teores não 

(JJ.g/dL) Alto l\toderado Baixo fontes ANOVA 

Médias* 40,4 37,9 40,3 37,9 F= I ,267 

DP 20,9 J J ,O 20,0 13,4 p=0,2847 

Os registros de alimentos foram classificados segundo o seu teor de 

vitamina A (Siater 1996) e sua origem animal ou vegetal, sendo feita em seguida a 

verificação dos níveis médios de carotenóides plasmáticos em cada grupo. Os 

resultados estão descritos na tabela 19, na qual se nota que os níveis médios mais 

altos de carotenóides coincidem com os alimentos de teor intermediário de vitamina 

A e que os níveis mais baixos coincidem com os alimentos de alto teor de vitamina A 

. As diferenças de médias encontradas são estatisticamente significantes. Como 

ocorreu anteriormente, foi adicionado o valor do teste não paramétrico de Kruskai

Wallis, também neste caso mais adequado para avaliar os resultados obtidos. Mais 

uma vez os dois resultados foram concordantes (estatisticamente significantes). O 

teor de vitamina A, segundo o tipo de alimento, associado aos sinais clínicos 

atribuíveis a deficiência consta da Tabela 20, na qual nenhuma diferença foi 

significante. 
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Tabela 19 - Distribuição das médias de carotenóides plasmáticos (J.lg/dL )* dos idosos 

estudados, segundo classificação do teor de vitamina A e origem dos 

alimentos fontes. SGHCFMUSP, São Paulo. 1987/89. 

Carotenóides Alimentos fontes de vitamina A Alimentos 

plasmáticos Teor alto Teor moderado Teor baixo não 

(J.lg/dL) Animal Vegetal Animal Vegetal Animal Vegetal fontes 

Médias* 147,4 149,9 158,3 165,3 153,2 154,2 152,5 

DP 77,2 76,1 82,8 86,8 79,9 79,9 77,9 

ANOV A: F= 11,323 p=O,OOOOOO Kruskai-Wallis H=50,85 p=O,OOOOOO 



Tabela - 20 ~ Distribuição da presença e ausência de sinais clínicos atribuíveis a deficiência de vitamina A nos idosos estudados, segundo 

teores dessa vitamina nos alimentos consumidos. SGHCFMUSP, São Paulo, 1987/89. 

Alimentos fontes de vitamina A Alimentos 

Sinais Clínicos 
. 

Teor alto Teor moderado Teor baixo não fontes Total 

Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente x2 p 

Xerose cutânea 391 34 239 34 61 4 39 4 727 76 4,98 0,1732 
(90,5%) (9,5%) 

Hiperceratose folicular 30 395 24 244 3 62 4 38 61 739 1.92 0,5896 
( l par de membros) (7,6%) (92,4%) 

Hiperceratose folicular 38 387 30 238 lO 55 7 35 85 715 4,53 0,2100 
(2 pares de membros) (10,6%) (89,4%) 

Xerose conjuntiva! 271 145 158 109 40 23 21 19 490 296 4,22 0,2389 
(62,3%) (37,7%) 

Xerose comeal 6 413 o 269 I 62 o 41 7 (0,9%) 785 *Fisher 
(99,1%) p=0,6443 

Mancha de Bitot 3 415 o 270 o 6~ _, o 41 3 (0,4%) 789 *Fisher 
(99,6%) p=0,6551 

Úlcera comeal 4 416 o 270 o 64 o 41 4 (0,5%) 791 *Fisher 
(99,5%) p=0,5668 

Ceratoma1ácia 8 411 5 264 1 63 o 42 14 780 *Fisher 
(1,8%) (98,2%) p:::::0,4226 

Quando um dos valores esperados era inferior a 5 foi utilizado teste exato de Fisher. 
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4.5 liso de suplementos vitamínicos 

Comparamos os níveis plasmáticos médios de vitamina A com o 

consumo de suplementos vitamínicos na forma de medicamentos. Foram utilizados 

apenas os registros de indivíduos que forneciam informações seguras quanto ao uso 

ou não de suplementos e no caso de uso, que a apresentação comercial pudesse ser 

reconhecida c seu teor de vitamina A verificado. Os idosos classificados dessa 

mesma forma também tiveram seus níveis de vitamina A distribuídos segundo a 

classificação do ICNND (ICNND, 1964) Os resultados da comparação de médias 

constam da Tabela 21 e da classificação segundo o nível sérico da Tabela 22. 

Embora os usuários de suplementos vitamínicos tivessem nível médio de vitamina A 

mais alto, essa diferença não foi estatisticamente significante. As diferenças entre as 

proporções de usuários e não usuários de suplementos com níveis altos, baixos ou 

aceitáveis também não foi significante. 

Tabela 21 - Distribuição das médias de vitamina A plasmática (J..tg/dL)* dos idosos 

estudados, segundo utilização de suplementos vitamínicos. 

SGHCFMUSP, São Paulo. 1987/89. 

Suplementos 

vitamínicos 

Não usa 

Usa vitamina A 

Suplemento não 

identificado 

N 

485 

36 

127 

Vitamina A plasmática* 

% Médias DP 

64,8 39, I 12,7 

4,7 42,8 13,8 

16,8 

ANOVA 

F=2,84 

p=0,092 
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Tabela 22 - Distribuição dos níveis de vitamina A plasmática dos idosos estudados, 

segundo classificação do ICNND* e utilização de suplementos 

vitamínicos. SGHCFMUSP, São Paulo. 1987/89. 

Níveis de vitamina A* 

Suplementos Baixo Aceitável Alto 

vitamínicos N % N % N % 

Não usa 16 94,1 394 93,8 75 89,3 Fisher p 

Usa vitamina A 5,9 26 6,2 9 10,7 0,6690 

Total 17 100,0 420 100,0 84 100,0 

Deve-se notar que os únicos idosos CUJOS resultados foram 

incluídos nos cálculos estatísticos relativos ao uso de suplementos foram aqueles que 

ofereciam informações confiáveis~ aqueles que não forneceram nomes reconhecíveis 

foram desconsiderados, o que, como se pode verificar na tabela 21, ocorreu com 

16,8% dos pacientes. Como nos casos anteriores em que um dos grupos apresentava 

menos de cinco idosos, utilizou-se no lugar do X2 o teste exato de Fisher, recorrendo

se à fusão de grupos como explicado anteriormente. 

Na Tabela 23 podem ser vistos os resultados da comparação entre 

idosos que eram ou não usuários de suplementos vitamínicos que contivessem 

vitamina A, e a presença ou ausência de sinais clínicos atribuíveis a deficiência. A 

comparação das freqüências de presença ou ausência desses sinais não apresentou 

diferença estatisticamente significante para qualquer dos sinais investigados. Mais 

uma vez, para alguns dos sinais avaliados, recorreu-se ao teste exato de Fisher para 

comparação dos grupos, de forma similar às tabelas anteriores. 



Tabela 23 Distribuição da presença e ausência de sinais clínicos* atribuíveis à deficiência de vitamina A nos idosos estudados, 

segundo uso ou não de suplementos com vitamina A SGHCFMUSP, São Paulo. 1987/89. 

Uso de suplementos com vitamina A 

Usuários Não usuários Total Odds Intervalo de 

Sinais Clínicos Presente Ausente Presente Ausente Presente Ausente ratio confiança ·l p 

Xerose cutânea 30 6 427 51 457 57 0,60 0,22<0R<L70 1.22 0.2691 

Hiperceratose folicular 2 34 38 440 40 474 0,68 O,ll<OR<3.ll *Fisher 
( 1 par de membros) p=0,4548 

Hiperceratose folicular 1 35 52 426 53 461 0,23 O,Ol<OR<L46 *Fisher 
(2 pares de membros) p=0,0940 

Xerose conjuntiva) 17 18 290 176 307 194 0,57 0,27<0R<l ,21 2,56 0,1096 

Xerose comeal o 36 2 466 2 502 0,00 O,OO<OR<55,61 *Fisher 
p=0,862l 

Mancha de Bitot o 36 1 468 I 504 0,00 O<OR<508,08 *Fisher 
p=0,9287 

Úlcera comeal o 36 2 469 2 505 0,00 O,OO<OR<55,96 *Fisher 
p=0.8629 

Ceratomalácia 1 35 8 462 9 497 1,65 O,OO<OR<13,83 *Fisher 
p=0.4886 

*Um dos valores esperados é inferior a 1. Utilizado teste exato de Fisher. 
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5 DISCUSSÃO 

Cada vez ma1s, a literatura científica traz informações sobre a 

população idosa baseadas em estudos feitos diretamente com esses indivíduos, ao 

contrário dos dados mais antigos que utilizavam informações indiretas, suposições 

com base em achados em adultos jovens e de meia idade, mas raramente com 

indivíduos considerados idosos (com mais de 60 anos). Um grupo que só passou a 

receber atenção mais recentemente é o dos muito idosos ("very old"), aqueles que 

têm mais que 75 ou 80 anos. 

Pesquisando a literatura sobre o assunto encontraram-se trabalhos 

realizados junto a comunidades e instituições norte-americanas, européias, africanas 

e asiáticas, além de algumas informações do Brasil. Porém o grupo de idosos aqui 

abordado apresenta diferenças importantes em relação aos indivíduos 

institucionalizados e também em relação aos encontrados na comunidade. Sua 

morbidade é, provavelmente, bem menor do que a de idosos internados em hospitais 

ou unidades para tratamento de doenças agudas, ou em instituições de longa 

permanência, nas quais se depara com uma população muito mais frágil. Por outro 

lado, em se tratando de pacientes atendidos em um serviço público especializado e de 

referência para o sistema de saúde, haverá uma tendência de se encontrar idosos com 

sua saúde mais comprometida. Supostamente, uma situação intermediária entre as 

duas anteriores. . Convém destacar que os dados obtidos neste trabalho não podem 

ser estendidos a toda população de São Paulo. Isto porque a população alvo não pode 

ser considerada representativa de um grupo populacional definido: são pessoas 

atendidas em Ambulatório do Serviço de Geriatria, suas origens são muito variadas 

(desde moradores das vizinhanças do Hospital das Clínicas, local do estudo, a idosos 

provenientes de cidades distantes ou de outros estados apenas para se submeter a 

tratamento de saúde) e são diversos os níveis sociais dos pacientes atendidos. No 

entanto, podem-se oferecer subsídios para o planejamento e alocação de recursos 

para instituições voltadas para o atendimento de saúde de idosos. 
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O presente estudo aborda indivíduos com 60 anos ou mais, 

condição básica para inclusão no protocolo. A média de idade da amostra, 74,2 anos, 

confinna ser esta uma rx>pulaçào Indiscutivelmente genátrica e permitiu inclusive 

uma subdivisão por idade, para que se comparasse indivíduos pouco idosos com 

muito idosos (sendo o limiar de idade 80 anos), sem que o grupo dos muito idosos 

tivesse um número muito pequeno de indivíduos. Observou-se uma for:~ 

predominância do sexo fcminmo, que representou cerca de 70% da amostra, 

rctlctmdo o perfil dos usuários do serviço de saúde onde o estudo foi realizado c, 

também, o comportamento geral da população brasileira, que apresenta número 

maior de mulheres nesse grupo etário (PASCHOAL 1996). 

A finalidade da comparação da média de idade de homens e 

mulheres foi confirmar que eram semelhantes. Dessa forma, diferenças entre os dois 

sexos, encontradas em relação ás outras observações feitas no grupo, podem ser 

consideradas como provavelmente vinculadas a ele, c não a diferenças de idade entre 

homens e mulheres. 

5.1 Níveis plasmáticos de vitamina A e carotenóides 

Os níveis sanguíneos médios de vitamina A observados no grupo 

todo, só nos homens, só nas mulheres e entre indivíduos mais ou menos idosos foram 

sempre superiores ao limite de normalidade estabelecido pelo ICNND de 20J.1g/dL. 

Sabendo que níveis médios podem induzir interpretações erradas dos resultados, já 

que eventuais resultados muito diferentes, ainda que em um número pequeno de 

casos, poderiam modificar essa média sem que isso refletisse a realidade da 

população, optou-se por utilizar também o critério de prevalência de níveis 

plasmáticos de risco ou não. Para isso adotou-se a classificação do ICNND, 

simultaneamente ao cálculo de níveis médios de vitamina A e carotenóides, a todos 

os resultados que envolvessem níveis de qualquer um dos dois nutrientes, 

acreditando-se que, dessa f(>rma, poderíamos interpretar de maneira mais adequada e 

completa os dados resultantes da pesquisa. 
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Tanto para vitamina A, corno para carotenóides, pode-se notar que 

houve urna grande vanaçào entre o nível mais ba1xo e o mais alto encontrados. O 

nível méd1o do grupo como um todo estava acima do hmitc de nonnalídadc para os 

dois nutrientes c dentro da tàixa classificada pelo ICNND como "aceitável", para 

vitamina A c na tàixa classificada como ''alto" para os carotcnóidcs, ou seja, sem 

risco de deficiência. Para vitamina A e carotcnóides, os subgrupos, fossem uc 
homens e mulheres, f(>sscm de ma1s ou menos idosos, t1vcram o mesmo 

comportamento descrito acima em relação aos níveis médios. 

Estes resultados induzem ao fato de que não deve haver 

preocupação quanto ao estado nutricional dessa população, seja em relação a 

vitamina A, seJa em relação aos carotenóides. Quanto a estes, convém lembrar a 

afínnação de PEARSON ( 1962), de que os seus níveis plasmáticos referem-se á 

mgestão recente de alnncntos de origem vegetal ricos nesses p1gmentos, não 

significando sua tradução em nívc1s da vitamina A, Já que a maioria deles não possui 

atividade dessa vitamina. Em relação á vitamina A, os resultados estão de acordo 

com a literatura consultada, que na mmoria dos estudos mostra que populações de 

idosos tendem a apresentar níveis sanguíneos de vitamtna A mais altos que a 

JXlpulação menos idosa c poucos casos de deficiência de acordo com os parâmetros 

bioquímtcos, para idosos que vivem na comunidade (KOIIRS e cols., 1978: SUTER 

e RUSSEL 1980: RONCADA c col. 1985; AHMED 1992), embora os que estejam 

internados ou sendo atendidos em unidades de emergência apresentem um 

prevalência mais alta de níveis sanguíneos baixos (MORGAN c col. 1975; 

VANNUCCHI c col. 1994). 

Já em relação aos carotcnóides, o valor médio alto encontrado e a 

alta prevalência de idosos na categoria "alto" diferem dos achados de literatura, que 

sugerem que haja mais probabilidade de encontrar níveis baixos entre os idosos 

(OSLER e SCHROLL, 1991; KASPER, 1999). Como os trabalho._ que descrevem 

níve1s de carotcnóides (de forma geral ou alguns deles especificamente) são quase 

sempre reahzados em países onde os hábitos alimentares são provavelmente 

díterentes dos da população brasileira, pode-se supor que esta diferença nos achados 

bioquímicos possa ser explicada através de diferenças nos hábitos alimentares dos 

idosos estudados. Porém deve-se lembrar que, embora em menor número no qu' se 
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retere a vitamina A, também há estudos que encontram baixa concordância entre 

<.:!teta c nível sérico de carotcnóidcs, além de int1uencia de fatores como lípidcs 

sanguíneos ou tabagismo; portanto, esta htpótesc deve ser considerada, no mínimo, 

com cuidado (IIERBETII e col. 1989,1 990; SUGERMAN e col. 1991; JÀRVINEN e 

col. 1993; JÀRVINEN c col.l994; VIRTANEN c col. 1996). 

A comparação entre homens c mulheres do grupo mostrou vári:.:3 

diferenças. O nível médio de vitamina A fiJi maior nos homens, sendo esta diferença 

estatisticamente significante. A classificação dos níveis plasmáticos de acordo com 

os critérios do ICNND confirmou o achado, com urna presença maior de homens no 

grupo de níveis séricos classificados corno '"alto", de fonna similar à literatura 

(JOHNSON c col. 1992; BOOTH c col. 1997), apesar de haver trabalhos tàzendo 

afinnaçôcs opostas (BATES c col. 1999). Urna possível justificativa para essa 

diferença seria o comportamento diferente quanto à remoção da vitamina A do 

sangue após a absorção intestinal, embora não se explique porque esse fenômeno seja 

diferente entre homens c mulheres idosos. Esta diferença entre os dois sexos 

permane-ceu válida mesmo quando foi avaliado apenas o grupo de idade rnats 

avançada, ou seja, aqueles indivíduos com idade de 80 anos ou superior a isso. 

Os carotcnóides apresentaram o comportamento oposto: mulheres 

apresentaram não só nível plasmático médio significanternente mais alto, corno 

também prevalência maior de resultados classificados corno "alto'', resultado similar 

a outro estudo realizado no Brasil (RONCADA e Cl 1985) e oposto ao observado por 

MORINOBU e col. , em 1994, no Japão. É interessante notar que no grupo de 80 

anos ou mais essa diferença desaparece, sendo inclusive a média do grupo masculino 

discretamente superior, embora a diferença não seja estatisticamente significante. 

Embora as causas da diferença dos níveis de carotenóides entre 

homens c mulheres idosos ainda não esteja satisfatoriamente esclarecida, estes 

achados dão margem a algumas especulações interessantes, especialmente, quando se 

lembrar do papel dos carotcnóidcs como substâncias antioxidantes naturais, o que 

não se estende ao retino!. Níveis mais altos de carotenóides entre as mulheres idosas 

poderia lhes conferir proteção contra doenças cujo aparecimento pode ser causado ou 

facilitado por deterioração dos mecanismos antioxidantes naturais, como já foi 

discutido no capítulo introdutório. Esta poderia ser a justificativa, por exemplo para 
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uma possível prevalência menor de ataques cardíacos entre mulheres mesmo depois 

do desaparecimento da proteção gerada pelos estrógcnos ovarianos, na pós

menopausa. Porém é importante salientar que este assunto ainda é tratado com muito 

cuidado pela literatum, já que estas e outras doenças possivelmente influenciadas 

pelos antíoxidantes são multifatoriais e que os próprios mecanismos antioxidantes do 

organismo são vários, muitos deles nem sequer relacionados a nutrient1"s 

(HERCBERG e BRIANCON, 1996). 

As comparações entre níveis de vitamina A de indivíduos mais ou 

menos idosos não mostraram diferenças significantes, entre os valores médios ou em 

relação á distribuição conforme a classificação do ICNND. Isto não se aplicou aos 

carotenóidcs. Os níveis médios foram mais baixos no grupo mais idoso. Já a 

freqüência de resultados classificados como "baixo" e "alto" foi maior no f,rrupo 

menos idoso, enquanto a classificação intermediária foi mais freqüente no grupo 

mais velho. l~stes resultados contraditórios fazem supor que outros fatores, que, 

confom1c comentado, a própria literatura afirma interferirem sobre os níveis 

sanguíneos, estejam sendo mais importantes na determinação destes ( VIRTANEN c 

co L 1996 ). Os autores citam peso, tabagismo, uso de medicamentos, consumo de 

ctanol, níveis lipídicos plasmáticos (HERBETH c col. 1989, 1990~ JÀRVINEN c 

coL, 1993 ), ou fàlam especificamente em gordura corporal e LDL-colesterol 

( SUGERMAN c co L 1991 ). Outra influência citada é de fatores sócio-demográficos 

(JÀRVINEN c col., 1994) ou mesmo a interação entre nutrientes, excmplificada por 

Olivieri em relação á vitamina A e selênio (OLIVIERI e cols., 1994 ). 

5.2 Avaliação clínica 

Os sinais clínicos atribuídos à deficiência de vitamina A são de 

difícil interpretação. Os trabalhos realizados com populações idosas pouco fazem 

menção a eles, c mesmo estudos dirigidos à população geral ou a crianças destacam a 

dificuldade de interpretá-los (SOMMER 1994 ). Os sinais cutâneos comportam 

diagnósticos diferenciais com outras carências vitamínicas, como, por exemplo, a 

vitamina C em relação à hipcrceratosc folicular, ou mesmo com etiologias 
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dcm1atológicas completamente desvinculadas de causas nutricionais de qualquer tipo 

(NATIONAL RESEARCH COUNCIL 1989). 

Os sinais de xcroftalmia, que fc.Jram os pnmc1ros sinais clínicos 

historicamente atribuídos a carência de vitamina A, f()ram descritos em crianças c 

são citados em estudos que abordam populações com t,rravcs deficiências 

nutriciOnais, com ênfàse na desnutrição proteico-calórica. A própria RBP ("retinut

binding-protein"), proteína de transporte do retino! é também um dos marcadores 

bioquímicos do estado nutricional em relação a proteínas a (MAlAN! c col. 1993). 

A justificativa para tentar encontrar algum vínculo entre esses 

sma1s clínicos atribuíveis a deficiência de vitamina A e outros parâmetros de 

avaliação nutricional em uma população idosa é a extrema simplicidade com que se 

realizam esses exames clínicos, restritos a uma inspeção c palpação da pele e a um 

exame oftalmológico. São procedimentos não invasivos, de custo muito baixo, 

aplicação rápida c não causam desconforto para o mdivíduo submetido a eles. Outro 

aspecto importante é que, se não se encontrou na literatura trabalhos que confirmem 

sua utilidade em idosos, também não foram encontradas referências que contradigam 

sua eventual aplicabilidade. 

No grupo de idosos aqui estudados foram investigados sma1s 

cutâneos c de xcrotlalmia. A presença de hipcrceratose tolicular foi investigada na-; 

faces de extensão dos quatro membros e foi explicitado se esteve presente nos quatro 

ou apenas em dois deles, ou seja, só em membros superiores ou inferiores, já que 

fatores locais ou sistêmicos tendem a produzir manifestações dermatológicas com 

distribuição topográfica diferente. 

Entre os sinais investigados apenas os cutâneos apresentaram 

algum tipo de correlação estatisticamente significante, que foi diferente de acordo 

com a abordagem estatística empregada. 

Os portadores de xerose cutânea tiveram níveis rnédios de vitamina 

A plasmática signíficantemente mais baixos do que os demais, porém não 

apresentaram diferenças em relação à classificação dos níveis plasmáticos de acordo 

com os critérios do ICNND. Os portadores de hipcrceratose folicular em um par de 

membros apresentaram diferença de médias de nível plasmático de vitamina A 

estatisticamente significante, mas não apresentaram díferença quando à distríb·,ição 
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dos níveis pelos eriténos do ICNND, enquanto que os portadores de htperceratosc 

folícular nos quatro membros apresentaram diferenças sígmfícantes por estes 

critérios, mas não diferenças de níveis médios. 

Outra estratégia utilizada foi comparar os smats clínicos com o 

consumo de alimentos fontes c de suplementos vitamímcos contendo vitamina A 

Nenhum dos resultados obtidos toi estatisticamente significante 

Apesar da signifícância estatística observada em relação aos dois 

smats cutâneos quando associados aos níveis plasmáticos, não parece ela 

suficientemente consistente para que se possa considerar os sinais clínicos 

investtgados sequer sugestivos de carência em indivíduos idosos. Parece razoável, no 

máximo, que se levante a dificuldade de interpretar os resultados de níveis 

plasmáticos, sugerindo-se a reavaliação por outros métodos descritos pela literatura, 

que parecem ser mats eficientes para avaliar o conteúdo corporal de vitamina A 

(BULUX 1992: MAIANI c col. 1993). 

llá trabalhos relativamente mais recentes que fazem uma 

abordagem diferente em relação aos efeitos da vitamina A sobre o olho, conforme foi 

comentado no capítulo introdutório. Classicamente, o quadro clínico da deficiência 

de vitamina A inclu1 a redução de acuidade visual em ambientes de baixa 

luminosidade, por alteração da rodopsina, seguida de alterações conjuntivais, com 

processo de metaplasia c queratinização. Em fàsc posterior o que se observa é a 

xcrose de conjuntiva e córnea, seguida por ulceração c ceratomalácia (SOMMER 

1994). 

Os estudos mais recentes enfatizam a provável importância do P
caroteno e outros carotcnóides ( SEDDON e col. 1994 ), JX>Ssível ação protetora 

conjunta de outras vitaminas antioxidantes, em contraposição aos efeitos deletérios 

do fumo (SNODDERL Y 1995).0 tipo de apresentação clínica nestes estudos é da 

região do cristalmo (catarata) (HANKINSON e col. 1992; KNEKT e col. 1992) e 

fundo de olho, com anáhse de sinais de degeneração de retina e mácula. Embora o 

exame direto do cristalino e do fundo de olho não possa ser considerado invasivo, 

sua realização depende de equipamento específico, dilatação da pupila c treinamento 

especial de quem o realí:t1L Há informações na literatura sugerindo uma possível 
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inter-relação entre vitamina A c essas lesões oftalmológicas, estas sim típicas da 

população idosa, inclusive com alguns estudos de mtcrvcnção. Porém é importante 

ressaltar que esses estudos cada vez mais se direcionam a carotenóidcs e outra<> 

vitaminas com atividade antioxidante e não com as ações fisiológicas do retino!, que 

não é um antioxidante e não parece ter qualquer efeito protetor (SED[X)N c col. 

1994). No entanto, o estudo POLA, prospectivo e com uma casuística de 25~4 

idosos, realizado na França, verificou especificamente níveis de retino!, entre outros 

fatores, c encontrou um provável efeito protetor (DELCOURT c col. 2000). As 

evidências vêm se acumulando e indicando que este possa ser o caminho para uma 

intervenção bastante útil, porém ainda não há subsídios suficientes para utilização 

destes conceitos na prática clínica. 

5.3 Inquéritos alimentares 

A literatura considera os inquéritos alimentares imprecisos em 

relação à avaliação do estado nutricional em relação à vitamina A (ZHENG c 

ROSENBERG 1989; AHMED 1992; KARDINAL c col. 1995) 

Para avaliação dos inquéritos alimentares dos idosos avaliados por 

este estudo, os registros de todos os alimentos foram classificados em relação à sua 

capacidade de fornecer vitamina A ao serem consumidos. Os alimentos considerados 

fontes de vitamina A foram classificados em alimentos de teor alto, moderado e 

baixo da vitamina em pauta. 

Os inquéritos alimentares foram cotejados com os níveis séricos de 

vitamina A da mesma forma que os outros parâmetros: por comparação de níveis 

médios plasmáticos e por comparação de freqüência segundo a classificação do 

ICNND. Para melhor compreensão dos resultados, os alimentos consumidos foram 

agrupados de várias maneiras voltando-se a verificar os níveis plasmáticos. 

Quando os alimentos consumidos foram agrupados segundo seu 

teor de vitamina A, observou-se que os níveis plasmáticos médios não apresentavam 

variação estatisticamente significante, nem a classificação de acordo com o ICNND 

apresentou freqüências diferentes entre os grupos assim obtidos, da mesma forma 
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que não houve diferença quando os alimentos eram abJTUpados segundo a sua origem, 

ammal ou vegetal. Ao se combmar essas duas características, origem do alimento c 

teor de vitamina A, também não obtivemos diferenças estatisticamente significantes. 

Estes resultados estão de acordo com o que diz a literatura consultada, que considera 

o inquérito alimentar uma ferramenta imprecisa para a avaliação do estado 

nutricional referente à vitamina A Porém, se no presente estudo os inquéritos 

alimentares são usados como informação acessória ao objetivo principal, que foi 

definido em capítulo anterior como a avaliação clínica e bioquímica desse nutriente, 

o manuseio das informações colhidas mostrou ser este um material rico em outra..-; 

mformações de grande mteresse na área da nutrição do idoso. Estes dados deverão 

ser necessariamente estudados de forma mais detalhada em estudo dirigido 

especificamente a este fim. 

Quando se comparam os nívc1s médios de carotenóidcs após 

classificação dos alimentos por teor de vitamina A e por origem (animal ou vegetal), 

encontramos como seria de se esperar níveis médios de carotenóides mais altos em 

um grupo de alimentos de origem vegetal, porém com teor moderado de vitamina A. 

Sabendo-se que cerca de I 0% apenas dos carotenóides têm atividade pró-vitamina A, 

pode-se conclUir que a função dos carotenóides deve ser estudada com detalhes, 

procurando compreender os pontos de intersecção dessas substâncias com o 

metabolismo do retinol, mas, também, sabendo avaliar os aspectos que dizem 

respeito apenas a eles (RUSSELL 1997). 

Essas observações se encaixam com os resultados da comparação 

entre achados clínicos e níveis de retino!. Os sinais clínicos atribuíveis à vitamina A, 

que foram discutidos pouco acima, não sofreram influência dos níveis plasmáticos de 

carotenóides, o que já se esperaria diante do que se observou em relação ao próprio 

retino!. 

5.4 lJso de suplementos vitamínicos 

Se a-; Imprecisões dos relatos dos pacientes em relação à sua 

alímentação podem ser supostas, mas não documentadas, da forma como foi 
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organu4do este estudo, o consumo de suplementos alimentares mostrou de forma 

clara que as mformaçõcs colhidas com os idosos, mesmo quando se tenta utilizar de 

artif1cios, como exame de embalagens de remédios, receitas médicas ou as 

int(mnações dos próprios acompanhantes, contém muitos erros. Mais de 15% dos 

nomes de suplementos não puderam ser identificados. 

Como fo1 salientado na descrição dos resultados, procurou-se 

avaliar apenas os níveis plasmáticos c os sinais clínicos de idosos que davam 

informações que pareciam ser confiáveis. Os níveis plasmáticos médios não variaram 

de forma si!:,rnificante com o uso de suplementos, nem houve diferença 

estatisticamente significante em relação aos sinais clínicos, quando comparados com 

a suplementação medicamentosa de vitamina A. Estes achados estão de acordo com 

o que diz a literatura consultada, que afirma que, mesmo estudos em que se fornece 

uma dose conhecida de suplemento de retino!, ou de certos carotenóidcs ou de 

algumas outras vitaminas, por vezes não conseguem observar modificações dos 

níveis sanguíneos desses nutrientes, ou modificação de quadros clínicos que possam 

ser atribuídos à sua deficiência (HERBETH c col. 1989). 

Esta é uma questão importante, eminentemente prática, que aflora 

sempre que se abordam as necessidades nutricionais do indivíduo idoso. Tem sido 

dificil comprovar a utilidade da suplementação terapêutica tàrmacológica de vários 

nutrientes, que muitas vezes parece ineficiente para modificar quadros clínicos que 

se imagina estar tratando, ou até modificar seus níveis no sangue c outros tecidos 

onde possam ser pesquisados. Por outro lado, e isto é uma realidade muito bem 

estabelecida em relação à vitamina A, a suplementação química pode ter efeitos 

tóxicos, seJa por uso de altas doses, seja por uso prolongado, e esses efeitos podem 

ser graves, especialmente em se tratando de idosos, indivíduos mais frágeis de forma 

geral (KRASINSKI e col. 1989: SOWERS e WALLACE 1990) Por esse motivo, 

enquanto não há informações que permitam programar essa suplementação com a 

devida segurança, a maiona dos trabalhos propõe que uma oferta vitamínica maior 

seja feita através de adequação dos hábitos alimentares do indivíduo idoso, medida 

com boa probabilidade de ser eficiente c mínimo risco de produzir problemas de 

saúde no objeto da mtervenção. Deve-se, porém, salientar que o idoso, além de ser 

um ind1víduo com nsco aumentado para descnvolvnncnto de carências nutricH' ais, 
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apresenta também redução de suas reservas funcionais de forma geral. Mais do que 

t:m qualquer outra fase da vida, é importante para este grupo etário que se procure 

adotar medidas preventivas, ou de intervenção precoce, como a instituição de suporte 

nutricional. Este tipo de cuidado terá uma influência positiva em relação á morbidade 

c à mortalidade destes indivíduos (CURIATI e ALENCAR J 994, BIDLACK e 

WANG 1995). 

Pode-se perceber que a grande quantidade de informações de que 

se dispõe hoje a respeito da vitamina A, na forma de retino!, ou de carotenóides com 

ou sem atividade pró-vitamina A, permite que se compreenda muito da fisiologia da 

nutrição humana. No entanto ainda há muito a ser investigado em relação a aspectos 

básicos da vitamina A, especialmente no que diz respeito à população idosa e muito 

idosa, na qual o comportamento dessas substâncias ainda guarda muitos segredos. 

Cada novo estudo realizado traz novas conclusões c ao mesmo tempo propões novas 

perguntas ou novas formas de responder às antigas, abrindo perspectivas para 

ampliação desses conhecimentos que já trouxeram muitos beneficios para a saúde 

humana c que provavelmente trarão muitos mais. 
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6 C<>NCLliS()ES 

• Os níveis plasmáticos de vitamina A situaram-se dentro do limite de nom1alidade 

na maioria dos idosos estudados. Foi rara a ocorrência de níveis abaixo do limite 

considerado de risco para aparecimento de manifestações de deficiência. 

• Os níveis plasmáticos de vitamina A foram mais altos em idosos do sexo 

masculino em relação ao sexo feminino. 

• Os níveis plasmáticos de carotenóidcs situaram-se na categoria "alto" na maioria 

dos idosos estudados. 

• Os níveis plasmáticos de carotenóides foram mms altos em idosos do sexo 

feminino em relação ao sexo masculino. 

• Os níveis plasmáticos de vitamina A e carotcnóides não se modificaram em 

relação à idade dos indivíduos estudados. 

• Não se observou correspondência entre c sinais clínicos atribuíveis a deficiência 

de vitamina A c níveis bioquímicos, ou consumo de alimentos fontes, ou uso de 

suplementos vitamínicos. 

• Consumo de alimentos fontes de vitamina A ou suplementos vitamínicos que a 

contivessem não produziram modificações dos níveis bioquímicos dessa 

vitamina. 
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ANEXO 

Exemplos de sinais clínicos de deficiência de vitamina A encontrados nos 

idosos estudados 

Figura l - Exemplo de xerose cutânea, sinal clínico atribuível a 

carência de vitamina A 

Figura 2 - Exemplo de hiperceratose fohcuJar, sinal clínico 

atribuível a carência de vitamina A. 




