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Resumo  

O aumento da esperança média de vida, conduziu a um aumento da prevalência 

de doenças crónicas e constitui um grande desafio no sentido de desenvolver 

estratégias que permitam um envelhecimento com saúde e bem-estar. A 

alimentação constitui um dos pilares fundamentais do envelhecimento saudável, 

sendo reconhecido que a adoção de um padrão alimentar que se aproxime do 

padrão alimentar mediterrânico constitui, a longo prazo, uma proteção na 

medida em que privilegia a ingestão de alimentos antinflamatórios e 

antioxidantes e promove uma redução na ingestão de alimentos pró-

inflamatórios. O consumo de alimentos pró-inflamatórios tem vindo a ser 

evidenciado como indutor de um risco acrescido de desenvolvimento de cancro, 

doenças cardiovasculares e demência.  

Em conclusão, parece ser consensual o benefício da Alimentação Mediterrânica 

na promoção de um envelhecimento saudável. Recentemente alguns estudos têm 

vindo a evidenciar o papel de alguns alimentos, como os frutos gordos, os frutos 

vermelhos, e os alimentos fermentados, assim como têm vindo a reforçar o 

papel de nutrimentos com evidências cresentes na saúde e qualidade de vida.   

Apesar de se reconhecer e evidenciar o seu efeito protetor, são necessários mais 

ensaios clínicos randomizados e controlados para avaliar o risco/benefício dos 

alimentos, em amostras maiores e com um maior período de seguimento. 

 

Palavras-chave: alimentação, nutrição, envelhecimento saudável, inflamação, 

demência, Alimentação Mediterrânica  

 

 



 

Abstract 

The increase in average life expectancy has led to an increase in the prevalence 

of chronic diseases and is a major challenge in terms of developing strategies 

that allow healthy aging and well-being. Diet and nutrition constitutes one of 

the fundamental pillars of healthy aging, and it is recognized that the adoption 

of a dietary pattern that approaches to the Mediterranean Diet constitutes, at 

long term, protection once it privileges the intake of foods with anti-

inflammatory and antioxidant properties, and promotes a reduction in the intake 

of pro-inflammatory foods. The consumption of pro-inflammatory foods has been 

shown to induce an increased risk of developing cancer, cardiovascular diseases 

and dementia. 

In summary, there seems to be a consensus on the benefit of Mediterranean food 

in promoting healthy aging. Recently, some studies have been showing the role 

of some foods, such as fatty fruits, red fruits, and fermented foods, as well as 

reinforcing the role of nutrients with growing evidence on health and quality of 

life.   

Although the theoretical effect is recognized and evidenced by its protective 

effect, more randomized and controlled clinical trials are needed to assess the 

risk/benefit of food, in larger samples and with a longer follow-up period. 

 

Keywords: diet, nutrition, healthy aging, inflammation, dementia, 

Mediterranean diet 
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Introdução 

“O envelhecimento é um processo complexo, gradual e irreversível, comum a 

todos os seres vivos, em que ocorre deterioração endógena das capacidades 

funcionais do organismo. Este processo é dinâmico e progressivo, levando a 

alterações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas” (1).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), verifica-se uma tendência de 

aumento na proporção de idosos comparativamente com a de jovens, de tal 

modo que, em 2050, o número de indivíduos idosos será equivalente a dois mil 

milhões (20% da população mundial), e superará a  população jovem com menos 

de 15 anos (1). 

Os avanços técnicos e científicos possibilitam o aumento da esperança média de 

vida, porém acarretam um aumento da prevalência de doenças crónicas, 

constituindo um grande desafio no desenvolvimento de estratégias que permitam 

um envelhecimento com saúde e bem-estar.  

A ciência tem vindo a evidenciar a relação entre o estilo de vida e o estado de 

saúde dos indivíduos. Inúmeros estudos comprovam o aumento do risco de 

desenvolver doenças cardiovasculares (DCV), obesidade, diabetes, cancro, entre 

outras com a alimentação, o sedentarismo e o tabagismo. Assim, a adoção de 

medidas preventivas de doença torna-se imperativa para a sustentabilidade e 

eficiência dos sistemas de saúde do ponto de vista económico, além de permitir 

alcançar melhores indicadores de saúde nas populações (1). 

Tendo em conta a problemática do envelhecimento populacional associado ao 

declínio da qualidade de vida, o objetivo deste trabalho é evidenciar o impacto da 



 

alimentação na saúde do idoso, com o intuito de promover um envelhecimento 

mais saudável, funcional e, principalmente, com maior qualidade de vida. 

Metodologia de revisão temática 

A pesquisa que originou esta revisão bibliográfica teve como ponto de partida, a 

consulta de um conjunto de artigos científicos publicados entre 2015 e 2020, 

recorrendo às bases de dados da Pubmed, Elsevier e SciELO, utilizando os 

seguintes termos de pesquisa: “diet AND eldery”, “Nutrition AND eldery”, 

“Dietary patterns AND eldery”, “Diet AND healthy ageing”, “micronutrients AND 

healthy ageing”, “diet AND metabolic outcomes in eldery”, “micronutrients AND 

ageing” e “Diet AND health”.  

O objetivo foi caracterizar sumariamente o processo de envelhecimento 

fisiológico, identificar as principais carências nutricionais associadas, e evidenciar 

o papel da alimentação no envelhecimento saudável de acordo com a evidência 

científica atual. 

1. O processo de envelhecimento e impacto na saúde e qualidade de vida  

O envelhecimento é um processo contínuo, gradual e complexo, que compreende 

profundas alterações a nível fisiológico, cognitivo, psicológico e social. Entre os 

fatores fisiológicos associados ao envelhecimento, existe uma grande variedade 

de danos celulares e moleculares que contribuem para a alteração da composição 

corporal, devido a alterações hormonais, diminuição do apetite, problemas orais, 

disfagia, e outras patologias (13). 

Um dos aspetos fundamentais na qualidade de vida dos idosos é o grau de 

autonomia/dependência e a fragilidade (28). A fragilidade manifesta-se 

clinicamente como um estado exacerbado de balanço energético negativo, 

sarcopenia e diminuição da força e da tolerância ao esforço (18,28). A sarcopenia, é 
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caracterizada pela perda de massa muscular associada à inatividade, e tem 

múltiplas causas, nomeadamente a reduzida atividade física, disfunções 

endócrinas, doenças crónicas, inflamação, resistência à insulina, e deficiências 

nutricionais (18,28). A sarcopenia tem implicações na força/velocidade de reação, 

estando relacionada com o risco de quedas e, consequentemente, de fraturas, com 

implicações nos cuidados de saúde (26,28). 

Um estudo realizado pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da 

Universidade do Porto (FCNAUP), o Nutrition UP65, que analisou uma amostra de 

1500 idosos portugueses, representativa da população idosa, encontrou dados 

preocupantes associados à adoção de padrões alimentares pouco saudáveis. 

Enquanto 44,3% da amostra apresenta valores de pré-obesidade e 38,9% são mesmo 

obesos, 14,8% dos participantes encontravam-se em risco de subnutrição e 1,3% 

estavam desnutridos. Adicionalmente 7,2% apresentavam sarcopenia e 4,4% 

sarcopenia severa, 54,3% apresentavam-se em situação de pré-fragilidade e 21,5% 

encontravam-se já numa situação de fragilidade(28).  

De acordo com este estudo, 16,3% dos indivíduos com mais de 65 anos 

apresentavam-se desidratados ou em risco de desidratação, sendo o problema mais 

evidente nos homens e na faixa etária dos 65 aos 69 anos sendo a desidratação o 

problema eletrolítico mais comum entre os idosos, e constitui uma das principais 

causas de hospitalização em Portugal (28).  

2. Alimentação, nutrição e envelhecimento saudável 

A OMS define o envelhecimento saudável como “o processo de desenvolver e 

manter a capacidade funcional que permite o bem-estar em idade mais avançada” 

(26). 



 

O envelhecimento é caracterizado por um aumento na concentração de marcadores 

inflamatórios na corrente sanguínea, fenómeno que tem sido denominado 

“inflammageing”. Acredita-se que a inflamação crónica e de baixo grau seja 

prejudicial para muitos tecidos e funções normais(3).  

Um número crescente de evidências sugere que a inflamação periférica e as 

alterações no microbioma intestinal podem amplificar a neuroinflamação e 

acelerar a neurodegeneração, podendo essas alterações ser influenciados pela 

alimentação(23,25). 

2.1.Padrões alimentares, Alimentação Mediterrânica e envelhecimento saudável 

Inúmeros estudos têm vindo a avaliar os benefícios de padrões alimentares na 

saúde, nomeadamente a associação entre adesão à Alimentação Mediterrânica (AM) 

e a Dietary Approaches to stop Hipertension (DASH), avaliando os efeitos sinérgicos 

do padrão alimentar característico dos mesmos. 

A adesão à AM demonstrou benefícios claros para a prevenção primária e 

secundária de DCV(20,22,23,30) . Têm vindo a ser evidenciados os benefícios da AM e 

DASH como estratégias potenciais para a prevenção da demência devido aos seus 

efeitos anti-inflamatórios e cardioprotetores comprovados(10,23). A AM e a DASH 

mostraram estar associadas a uma menor taxa de declínio cognitivo e a um risco 

reduzido de Doença de Alzheimer (DA), embora os resultados não tenham sido 

consistentes e a evidência de uma relação causal seja limitada devido ao reduzido 

número de estudos de intervenção realizados(10,23). Estudos imagiológicos mais 

recentes mostraram efeitos protetores da AM nas estruturas neuronais e alterações 

morfológicas precoces relacionadas com a neurodegeneração e DA(10,23). 

Uma revisão bibliográfica publicada em 2019, analisou diversos estudos 

observacionais que avaliaram o impacto da AM na saúde cognitiva. Verificou-se que 
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a maior adesão ao padrão da AM foi associada a melhor desempenho cognitivo, uma 

taxa mais lenta de declínio cognitivo e risco reduzido de deficiência cognitiva e DA 

(23). Evidências emergentes de estudos observacionais relatam uma associação 

entre a maior adesão à AM e a manutenção da integridade de estruturas e funções 

cerebrais, o que protege contra a neurodegeneração, e inclui maior espessura 

cortical, maior volume cerebral, taxa mais lenta de atrofia hipocampal e 

conectividade estrutural melhorada, bem como menor acumulação de placa 

amilóide (Aβ), quer na meia-idade quer em idade avançada(9).  

O estudo PREDIMED relacionou a maior adesão à AM, ao longo de 4-6 anos, com a 

manutenção da função cognitiva, em adultos sem sinais de demência no baseline 

mas com alto risco de DCV. Ao nível cognitivo, demonstrou-se um efeito benéfico, 

embora modesto, da maior adesão à AM, particularmente nos domínios da cognição 

global e memória (22). 

No estudo NU-AGE, os participantes com maior adesão à AM demonstraram 

melhoria da cognição global e memória episódica em comparação com os que 

apresentavam baixa adesão(10,22). 

Um estudo, baseado no PREDIMED, em que foi analisada a performance cognitiva 

através de uma bateria de testes neuropsicológicos no baseline e após 4 anos de 

follow-up. A amostra era constituída por 334 participantes distribuídos pelos 

grupos AM+azeite, AM+nozes e AM (controlo).  O objetivo era avaliar o efeito da AM 

suplementada com azeite ou nozes na demência. Neste estudo, comparativamente 

com o grupo controlo, a memória apresentou melhorias significativas no grupo 

AM+nozes, enquanto a cognição frontal e global melhorou no grupo AM+azeite(30). 

Os resultados deste estudo sugerem que, numa população idosa, AM suplementada 



 

com azeite ou nozes pode neutralizar o declínio cognitivo relacionado com a 

idade(30). O efeito benéfico da AM ao nível cognitivo poderá estar relacionado com 

a abundância de compostos fenólicos antioxidantes no azeite e nozes, que podem 

neutralizar os processos oxidativos que conduzem à neurodegeneração(30). Os 

polifenóis podem ainda melhorar a saúde neurológica por mecanismos adicionais, 

incluindo melhoria do fluxo sanguíneo cerebral, modulação da sinalização neuronal, 

síntese de fatores neurotróficos e estimulação da neurogénese (30). Por outro lado, 

as nozes, contêm uma quantidade considerável de ácido α-linolénico, um ácido 

gordo poliinsaturado (PUFA)n-3 de origem vegetal, cujo consumo  parece estar 

associado a uma melhoria das funções cerebrais(30) . 

Um estudo prospetivo, procurou avaliar a associação entre a adesão à AM e o risco 

de desenvolver DA. Esta relação teve por base os potenciais efeitos 

antinflamatórios e melhoria do perfil metabólico proporcionado pela AM. Os 

intervenientes (n=1352) foram acompanhados ao longo de 4 anos. Foi usada a PCR 

como indicador de inflamação e pretendia-se avaliar se houve uma mudança na 

associação entre a adesão à AM e o risco de DA incidente quando o biomarcadores 

foram introduzidos em modelos com ajuste multivariáveis. A melhor adesão à AM 

foi associada a níveis mais baixos de PCR (p = 0,003), e foi significativamente 

associada a menor risco de DA em comparação com os indivíduos no tercil mais 

baixo de adesão à AM, os indivíduos no tercil mais alto tinham 34% menos risco de 

desenvolver DA (p para tendência = 0,04) (12) . 

Foi evidenciado o papel da microbiota na saúde e qualidade de vida, reforçando 

que o aumento da ingestão de alimentos fermentados incluindo vegetais em 

conserva, hortícolas de folha verde, laticínios fermentados é recomendado (8). 



7 

 

 

Alguns alimentos têm vindo a ser associados a taxas mais lentas de declínio 

cognitivo, como frutos vermelhas, nozes, sementes e amendoins(31). A associação 

entre dieta, microbiota gastrointestinal e funcionamento cognitivo em humanos só 

foi investigada em um único estudo(31). Foi evidenciado que indivíduos europeus 

com alta adesão a AM apresentavam elevada abundância relativa de vários grupos 

microbianos benéficos, antiinflamatórios e produtores de butirato, incluindo 

Faecalibacterium prausnitzii, Anaerostipes e Roseburia(31). O aumento da 

abundância relativa dessas espécies foi associado à melhoria da função 

cognitiva(31).  

Um estudo transversal, procurou avaliar não o padrão alimentar como um todo, 

mas alimentos específicos(31). As conclusões sobre a associação entre alimentação, 

microbiota GI e desempenho cognitivo demonstraram que o potencial 

antiinflamatório de uma dieta rica em hortícolas e frutas frescas e nozes, sementes 

e amendoins foi associado a um perfil de microbiota GI com um alto nível anti-

potencial inflamatório(31). Por outro lado, uma dieta rica em alimentos de origem 

animal, foi associada a um perfil de microbiota GI mais pró-inflamatório(31). Apesar 

do papel proeminente da inflamação no declínio cognitivo, não foram evidenciadas 

associações entre o funcionamento cognitivo e a microbiota GI(31). 

2.2.Nutrimentos e envelhecimento saudável  

2.2.1. Proteína 

Um consumo de proteína adequado tem vindo a ser associado a uma menor 

prevalência de fragilidade na população idosa, nomeadamente numa revisão 

sistemática com 22270 idosos(18), estando também reportada a associação entre o 

baixo consumo de proteína ajustado para a energia total consumida e a fragilidade 



 

(18). Neste estudo, além do baixo consumo proteico total, também os baixos níveis 

de vitamina D, E, C e folatos foram associados a fragilidade (18). 

A relação entre entre o consumo de proteína no nível RDA e resultados adversos à 

saúde também foi confirmada em estudos observacionais longitudinais. Conforme 

foi evidenciado por, indivíduos entre os 70 e os 79 anos, cuja ingestão diária de 

proteína foi 1,1±0,4 g/kg de peso corporal perderam 40% menos massa corporal 

magra ao longo de três anos do que aqueles que consumiram 0,8 ± 0,3 g / kg de 

peso corporal (17).  

A ingestão de uma refeição rica em proteína antes de dormir mostrou aumentar a 

síntese proteica e muscular, MPS (muscle protein sintesis) durante a noite(17). Além 

disso, para estimular a MPS de 24 horas, o enriquecimento do conteúdo das 

refeições restantes com proteínas de alta qualidade deve ser fortemente 

encorajado, para garantir uma dose suficiente de proteína em cada refeição(17). O 

aminoácido que demonstrou desempenhar um papel importante na MPS é a leucina 

(17). A suplementação de leucina pode aumentar a taxa de MPS em adultos jovens e 

pode reduzir a perda de massa magra em adultos de meia-idade (52±1 anos) 

durante os períodos de inatividade(17). De acordo com as recomendações do PROT-

AGE, 2,5–2,8g de leucina por refeição são suficientes para atingir o limiar anabólico 

e otimizar a MPS (17). 

2.2.2. PUFA n-3 

Os PUFA n-3 diminuem os níveis de colesterol sérico e inflamação sistémica e 

inibem a agregação plaquetária e podem estar envolvidos nas vias vasculares, 

inflamatórias e amilóides da DA e da Demência Vascular(5). Embora as evidências de 

componentes alimentares específicos sejam muitas vezes inconclusivas, os PUFA n-

3 têm sido consistentemente demonstrados como neuroprotetores, uma vez que 
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influenciam os processos inflamatórios a nível celular. Foi demonstrado que o 

aumento da ingestão de PUFA n-3 diminui o risco de DA. No entanto, novas 

evidências sugerem que a eficácia de doses terapêuticas de PUFA n-3 depende do 

consumo alimentar de PUFA n-6. As dietas ocidentais são deficientes em PUFA n-3 e 

ainda apresentam quantidades excessivas de PUFA n-6 (10).  

O aumento dos PUFA n-6 na alimentação (além do alto rácio PUFA n-6/PUFA n-3) 

promove a patogénese de doenças DCV, cancro,  doenças inflamatórias e 

autoimunes(10). No entanto, o aumento do consumo de PUFA n-3 na alimentação 

(baixa proporção PUFA n-6/PUFA n-3) exerce efeitos supressores(10). A proporção de 

PUFA n-6 para PUFA n-3 pode ser mais valiosa na análise da alimentação do que 

analisar apenas o consumo de PUFA n-3(10). Os rácios mais baixos de PUFA n-6/PUFA 

n-3 são mais desejáveis. A literatura atual suporta o papel dos PUFA na proteção 

das funções cognitivas em populações idosas antes do estabelecimento dos 

sintomas da DA(10). Contudo, serão necessários mais estudos de qualidade para se 

estabelecer uma relação uma dose-resposta adequada para o uso de suplementação 

de ácido docosaexaeóico (DHA)(10).  

Foi evidenciado um efeito benéfico da ingestão de PUFA n-3 no declínio cognitivo 

possa ser aparente apenas com declínio cognitivo acentuado, à medida que a idade 

avança, ou com ensaios clínicos de duração mais longa(11). Além de realçar que 

alguns resultados inconsistentes nos resultados obtidos nalguns estudos clínicos e 

de intervenção se podem dever a outros fatores como história genética, estilo de 

vida e condições sócio-económicas, e também a variações no tipo de suplemento 

dosagem de PUFA n-3, além da falha no controlo da ingestão alimentar de PUFA n-

6(11).  



 

2.2.3.Vitaminas do complexo B 

Quando ingeridas em quantidades abaixo do valor ingestão diária recomendada, as 

vitaminas do complexo B, como B1, B6, B9 e B12, podem estar associadas com 

défices cognitivos e hiperhomocisteinemia. Porém, tal como para os antioxidantes, 

o seu papel na prevenção tem apresentado resultados discordantes(15).  

A deficiência de vitamina B12 pode dificultar a mobilidade, causar perda de 

sensibilidade nas extremidades, fadiga, falta de ar, perda de apetite, dor nas 

articulações, depressão, perda de paladar e olfato, deficiência cognitiva e 

demência. A suplementação de vitamina B12 deve ser considerada em qualquer 

paciente que apresentar estes sintomas, particularmente os vegetarianos ou 

veganos e os pacientes que tomam metformina e/ou Inibidor da Bomba de Protões 

(IBP) por longos períodos(21). 

Uma meta-análise, verificou efeitos moderados da suplementação de vitaminas do 

complexo B na melhoria da memória em casos de comprometimento cognitivo, mas 

não na DA instalada(10). A sua toma foi também associada a uma diminuição dos 

níveis de homocisteína(10). A suplementação em ácido fólico (com ou sem vitamina 

B12) não estabilizou nem atrasou o declínio em doentes com DA, embora sejam 

necessários mais estudos nesta área(10,16) . 

Com resultados semelhantes, o estudo prospectivo “Kungsholmen Project”, , 

verificou que os participantes com baixa ingestão de ácido fólico e vitamina B12 

apresentavam o dobro do risco de desenvolver DA quando comparados com os que 

consumiam quantidades adequadas destas vitaminas(10) . Relativamente à vitamina 

B1, foi evidenciado que a sua deficiência, estava associada a stress oxidativo a 

nível neuronal, tal como acontece na DA. Este efeito deve-se possivelmente ao 

facto de a memória e algumas funções cerebrais serem mediadas pela acetilcolina, 
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e uma vez que a vitamina B1 se liga aos recetores nicotínicos possuindo uma 

actividade anticolinesterase(10,16,27).  

De um modo geral, no que diz respeito às vitaminas do complexo B nos indivíduos 

com DA já instalada os resultados são ainda controversos. Deve-se, por isso, 

procurar garantir a ingestão das doses diárias recomendadas destas vitaminas 

através da alimentação. A utilização de suplementação deverá ser reservada 

apenas para a correção de deficiências clinicamente comprovadas(10,16) .  

2.2.4.Vitamina D 

No que diz respeito à vitamina D, está descrito o seu papel na proteção de DCV na 

neuroproteção, uma vez que baixos níveis de vitamina D têm sido associados a DCV 

e a um maior risco de demência(5). Os mecanismos subjacentes podem envolver as 

vias da proteína Aβ, vasculares, metabólicas, anti-inflamatórias e antioxidantes(5). 

O défice desta vitamina é comum e pode agravar a DA, sendo importante garantir 

níveis adequados(5). 

O efeito da vitamina D no músculo foi amplamente investigado, sugerindo que esta 

pode estimular a proliferação e diferenciação do músculo esquelético, mantendo e 

melhorando a força muscular e desempenho físico (5). Nos idosos assiste-se a uma 

maior prevalência de níveis baixos de vitamina D como consequência da baixa 

ingestão alimentar e reduzida exposição solar(5). Portanto, pessoas idosas com 

deficiência em vitamina D podem estar em risco de sarcopenia(5). Por outro lado, 

pode ainda apresentar um maior risco de queda e fratura devido à deficiência no 

mecanismo de fixação do cálcio, que está associado ao metabolismo da vitamina 

D(5). Vários ensaios clínicos randomizados foram realizados para investigar o efeito 



 

da suplementação oral de vitamina D em idosos para prevenir ou tratar a 

sarcopenia mas os resultados ainda são controversos (24) . 

A combinação de suplementos mostrou efeitos favoráveis na massa muscular, mas 

podem ser mais eficazes na estimulação da MPS em idosos saudáveis e na promoção 

da manutenção da massa muscular em idosos sarcopénicos(29). Já o impacto na 

força muscular é inconsistente e não foi observada nenhuma melhoria no 

desempenho físico(29). Embora isolar o efeito de cada nutriente de um suplemento 

combinado seja impossível, fornecer proteínas de alta qualidade, leucina, vitamina 

D e PUFA n-3 juntos parece ser promissor na prevenção da sarcopenia, além de 

seguro(29). 

Em Portugal, entre os indivíduos com 65 ou mais anos, 29,4% apresentavam risco de 

inadequação (com níveis entre 30 e 49,9 nmol/L) e 39,6% apresentavam risco de 

deficiência (com níveis inferiores a 30 nmol/L) de vitamina D. A proporção de risco 

de deficiência foi superior nas mulheres e nos indivíduos com menor grau de 

educação, aumentando com a idade(28) . 

2.2.5.Antioxidantes: vitamina C, E, selénio e zinco 

Uma vez que o stress oxidativo está envolvido na fisiopatologia da doença de 

Alzheimer, e sendo que uma das razões apontadas para a perda de capacidades é a 

acumulação de agressões oxidativas a nível mitocondrial, que causam alterações 

estruturais e defeitos no funcionamento de enzimas, acredita-se que o aumento da 

ingestão de nutrimentos com capacidade antioxidante, tais como vitaminas C, E, e 

selénio, possam ser benéficos tanto na prevenção como no atraso da progressão da 

DA(10). 

Um estudo de coorte Rotterdam Study (n=5395) mostrou que uma elevada ingestão 

de vitamina C e E pode estar associada a uma menor incidência de DA(10). No 
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entanto, em ensaios clínicos com suplementação isolada ou combinação de 

vitamina E e C, -tocoferol e β-caroteno não têm sido observados benefícios 

relevantes(10) . Vários estudos epidemiológicos prospetivos mostraram que os 

antioxidantes parecem ter um papel central na prevenção do desenvolvimento de 

demências(10) . Contudo, os resultados de ensaios clínicos são ainda controversos(10). 

No que diz respeito ao zinco, este tem ação antioxidante contra espécies reativas 

de oxigénio (ROS) e espécies reativas de azoto (RNS), ajuda a modular a libertação 

de citocinas e na proliferação de linfócitos T citotóxicos, além de estar envolvido 

na manutenção da integridade das mucosas, no crescimento celular e diferenciação 

de células do sistema imunitário(18). É também essencial na ligação intracelular da 

tirosina quinase a recetores das células T, necessária para a ativação dos 

linfócitos(18). A deficiência de zinco é comum entre os idosos, uma vez que a sua 

ingestão é reduzida e a sua absorção também é menos eficiente(18). Existem alguns 

estudos que reportam que uma adequada suplementação com zinco pode prevenir 

doenças degenerativas relacionadas com a idade, incluindo infeções e cancro(18).  

2.2.6.Ácido fólico 

O ácido fólico apresenta um papel importante na redução dos níveis de 

homocisteína, um fator de risco cardiovascular. A sua carência está associada a 

depressão e demência(3) . 

Um baixo nível de folato está associado a comprometimento cognitivo leve, 

demência (particularmente a DA) e depressão quer em indivíduos idosos saudáveis 

quer em idosos com sintomas neuropsiquiátricos. No entanto, atualmente, não há 

evidência consistente que demonstre que a suplementação de ácido fólico melhora 



 

a função cognitiva ou retarda o declínio cognitivo em indivíduos idosos saudáveis ou 

com comprometimento cognitivo(1). 

2.2.7.Ferro 

A deficiência de ferro é a mais frequente carência nutricional no idoso e pode 

resultar de uma insuficiente ingestão e/ou de uma perda aumentada (25). O ferro é 

fundamental para inúmeras funções biológicas como transporte de oxigénio e para 

a atividade de muitas enzimas e citocromos. Nos idosos, o risco de morbilidade e 

mortalidade aumenta para valores de hemoglobina no soro inferiores a 12,5g/dl 

(25). Um terço dos casos de anemia devem-se a deficiências nutricionais e destes 

mais de 50% estão relacionados com deficiência de ferro. Doenças e inflamação 

crónicas representam 1/3 dos casos de anemia(25). O envelhecimento está associado 

a uma inflamação crónica de baixo grau que foi designada “inflammaging”. No 

idoso, a inflamação está associada a alterações na composição corporal, 

imunosenescência, estado metabólico e é preditiva de morbilidade e mortalidade 

aumentada. Assim, recomenda-se a suplementação com ferro, de modo a assegurar 

níveis mais adequados de hemoglobina e reduzir a morbilidade e mortalidade(25). 

Relativamente à suplementação, acredita-se que deve ser avaliada criteriosamente 

uma vez que o ferro heme, tende a acumular-se com a idade e uma elevada 

ingestão alimentar associada à suplementação pode originar risco de DCV (27). 

Análise Crítica e Conclusões 

O envelhecimento é um processo complexo e incontornável, caraterizado por 

alterações físicas, fisiológicas e psicológicas. Com o aumento da esperança média 

de vida e alteração profunda da estrutura demográfica mundial é fundamental a 

adoção de medidas estruturais e transversais que resultem de esforços 
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multidisciplinares no sentido de melhorar os indicadores de saúde nas populações 

mais idosas.  

Reconhece-se a importância da prevenção, que passa inevitavelmente pela 

promoção de hábitos saudáveis ao longo da vida, sendo que neste sentido a 

alimentação e o exercício físico constituem os pilares fundamentais. 

A redução dos níveis de inflamação constitui uma chave do problema, 

particularmente no que diz respeito à demência, mas também na génese das DCV e 

no cancro. Embora se reconheça individualmente o papel de alguns nutrimentos, 

porém, o número limitado de estudos randomizados, o pequeno tamanho amostral, 

períodos curtos de seguimento, foram as principais limitações desta revisão 

temática. Continuam a ser necessários mais estudos sem estas lacunas, com menos 

efeitos confundidores para poder tirar conclusões com maior rigor metodológico, 

para que se possa estabelecer uma associação forte e para que se conheça a 

relação dose-resposta adequada. 

A AM tem vindo a ser largamente estudada, e os seus benefícios têm vindo a ser 

evidenciados, não só ao nível da saúde e qualidade de vida, mas também pela 

crescente preocupação com a sustentabilidade na alimentação e respeito pelo 

ecosistema.  

Em conclusão, reconhece-se que o benefício reside na prática de uma alimentação 

saudável, garantindo as doses diárias recomendadas, dos macro e 

micronutrimentos, com particular relevância naqueles que já evidenciaram um 

benefício na saúde do idoso.  
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