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RESUMO
A doença de Alzheimer (DA), principal causa de demência no Mundo e
sobretudo entre os idosos, é uma doença neurodegenerativa progressiva e
irreversível, que se manifesta por um crescente agravamento das funções
cognitivas, motoras e das actividades da vida diária (AVD). Os principais factores
de risco são a idade e os factores genéticos, e na falta de um tratamento
farmacológico capaz de reverter este distúrbio, a investigação tem procurado
avaliar o papel da nutrição ao nível da sua prevenção, bem como no atraso da
sua progressão.
Inúmeras investigações sugerem que a ingestão de determinadas
vitaminas, antioxidantes e ácidos gordos polinsaturados (AGPI´s) Ȧ-3 podem
influenciar o risco de desenvolver a doença. No entanto, uma vez que nada foi
comprovado com absoluta certeza, recomendações específicas para prevenir a
DA não poderão ser efectuadas. Ainda assim, a promoção de hábitos alimentares
que beneficiam o estado de saúde geral dos indivíduos e previnem outras
doenças poderá, também, ser benéfica na redução do risco de desenvolver esta
doença. Relativamente ao tratamento, a suplementação com vitaminas e AGPI´s
Ȧ-3 não demonstrou de forma consistente atrasar a progressão da doença,
contudo, a monitorização do estado nutricional dos doentes e correcção de
eventuais deficiências neste âmbito não deverá ser negligenciada.

PALAVRAS-CHAVE
DA, nutrição, vitaminas, antioxidantes, AGPI´s Ȧ -3, prevenção, tratamento.
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ABSTRACT
Alzheimer's disease (AD), the most common worldwide cause of dementia,
namely in the elderly, is a progressive and irreversible neurodegenerative disease,
which is manifested by a growing decline of the cognitive and motor functions, as
well as activities of daily living. The main risk factors for this disease are age and
genetics, and in the absence of a pharmacologic treatment able to cure this
disturbance, research has aimed to assess the role of nutrition in the prevention,
as well as the delay of disease progression.
A large body of research suggests that the intake of some vitamins,
antioxidants and Ȧ-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA´s) can influence the risk of
developing the disease. Nevertheless, since no nutritional strategy has been
proved efficacious, specific recommendations regarding AD cannot be made.
However, the promotion of healthy dietary habits aiming the improvement of the
individual´s global health condition and prevention of other diseases may also be
beneficial in the reduction of the risk of developing AD. Concerning therapy,
vitamin and Ȧ-3 PUFA´s supplementation did not show, beyond doubt, to delay
disease progression, but nutritional status assessment of the patients and the
correction of eventual deficiencies in this extent, should not be neglected.

KEY-WORDS
Alzheimer´s disease, nutrition, vitamins, antioxidants, Ȧ-3 PUFA´s, prevention,
treatment.
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INTRODUÇÃO
Desde as mais antigas civilizações, a idade avançada foi sempre associada
a distúrbios de memória e de outras funções cerebrais. Contudo, estes défices e
sintomas eram considerados parte do processo natural de envelhecimento(1).
A doença de Alzheimer (DA) deve o seu nome a Alois Alzheimer, um
médico alemão que, no início do séc. XX, estudou o cérebro de uma paciente que
morrera de uma estranha doença mental(1,2). As anomalias histológicas
encontradas no seu tecido cerebral são consideradas, hoje em dia, características
típicas da doença e só estas permitem o definitivo diagnóstico da mesma(2,3,4).
A demência é definida como uma deterioração cognitiva progressiva que
interfere com a capacidade de um indivíduo realizar as suas actividades
diárias(2,5,6,7), representando a DA a forma mais comum de demência no Mundo,
principalmente entre os idosos(2,4,8).
O aumento da esperança média de vida e a crescente proporção de
indivíduos idosos, que se verifica em inúmeros países, leva a que este tipo de
demência se torne um problema de saúde com maior evidência na
sociedade(5,7,9). Os números mundiais indicam que aproximadamente 20 a 30
milhões de indivíduos padeçam de DA(10), estimando-se, em Portugal, que esta
doença afecte mais de 70 000 indivíduos(11).
A cura para a DA permanece ainda desconhecida e não existe, sequer,
uma terapêutica que atrase de forma eficaz a progressão da doença, contudo,
muitos estudos têm sido realizados no sentido de encontrar medidas para a sua
prevenção e tratamento (2,4,12).
Relativamente ao papel da nutrição, inúmeras investigações têm procurado
estabelecer ligação entre a doença e determinados compostos nutricionais, de
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entre os quais vitaminas do complexo B, vitaminas antioxidantes e ácidos gordos
polinsaturados (AGPI´s) Ȧ-3.
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1 DOENÇA DE ALZHEIMER
A DA é um distúrbio neurológico degenerativo que, clinicamente, se
manifesta como uma demência amnésica progressiva, a que se somam outros
défices cognitivos(3,4,5). Apresenta histopatologia característica e, apesar de poder
ocorrer em qualquer momento da idade adulta, é muito mais comum entre os
idosos(2,3,4,5,6,8,13).

Deve

salientar-se,

no

entanto,

que

esta

doença

neurodegenerativa, de carácter irreversível, não faz parte do processo natural de
envelhecimento(2).
Existem dois tipos de DA, nomeadamente DA de aparecimento precoce e a
de aparecimento tardio. A primeira ocorre antes dos 65 anos de idade e
representa a forma mais rara da doença(12,14). A maioria das formas hereditárias,
de transmissão autossómica dominante, está dentro deste grupo, apesar de haver
casos hereditários que se iniciam após esta idade(6). A DA de aparecimento tardio
desenvolve-se após os 65 anos de idade e representa largamente a forma mais
comum da doença, sendo habitualmente esporádica(12,14).

1.1 Manifestações Clínicas
O quadro clínico típico da DA associa défices de memória episódica,
principalmente para factos recentes, com alterações noutros domínios cognitivos
e interferência funcional na vida diária do indivíduo(3,4). Existe uma fase prédemencial em que ocorrem alterações amnésicas em menor grau, que podem
não ser reconhecidas ou ser confundidas com alterações da memória inerentes
ao envelhecimento, sem interferência clara nas actividades do dia-a-dia e que se
designam como défice cognitivo ligeiro (DCL, mild cognitive impairment)(15). Uma
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grande parte dos indivíduos com DCL progride para DA, em média, ao ritmo de
10-15% por ano(4).
A DA pode ser dividida em três grandes fases de evolução: ligeira,
moderada e grave(3). Na fase ligeira predominam claramente os défices de
memória, apesar de poderem estar presentes já outras alterações. Numa fase
moderada, verifica-se um agravamento do estado de confusão mental que
interfere com a alimentação, o auto-cuidado, as capacidades de reconhecimento
e de orientação, pelo que o doente requer supervisão frequente(2,3,6). Podem
surgir nesta fase as primeiras dificuldades de linguagem que se manifestam por
anomia e ecolália, dificuldades de reconhecimento de faces e objectos (agnosia),
bem como dificuldades motoras(3,16). Numa fase mais grave, ocorre perda de
raciocínio e da capacidade de julgamento e aumenta a ocorrência de alterações
comportamentais, como alucinações, ilusões, delírios, apatia, agressividade,
perda de inibição, inquietação e deambulação sem objectivo(2,3,6). As capacidades
motoras deterioram-se, verificando-se rigidez muscular generalizada e lentidão de
movimentos(6). Finalmente, surge incontinência, mutismo e imobilidade(3,6,8).
Em suma, a progressão da DA tende a seguir um padrão característico,
com um crescente agravamento do funcionamento cognitivo, motor e actividades
da vida diária (AVD)(2,3,6,16). Apesar de variável, a duração da doença é,
geralmente, de 8 a 10 anos, sendo as principais causas de morte a malnutrição,
doença cardíaca, embolia pulmonar e infecções secundárias(6).

1.2 Morfologia e Patogénese
A DA é causada pela progressiva degeneração de células nervosas, em
determinadas áreas cerebrais, e interrupção da comunicação entre estas células
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(perda neuronal e sináptica)(2,3,4,13,17). Macroscopicamente, assiste-se a atrofia do
córtex cerebral, do hipocampo e alargamento do sistema ventricular(3,6,8).
Microscopicamente, as alterações mais notáveis e características da doença
incluem a acumulação cerebral de tranças neurofibrilares e placas neuríticas ou
senis(2,3,4,5,6,8,10,13,17). As tranças neurofibrilares são filamentos intraneuronais
constituídos

principalmente

por

formas

hiperfosforiladas

da

proteína

tau(3,4,8,10,13,17). Esta última diz respeito a uma proteína associada aos
microtúbulos, responsável pela sua montagem e estabilização. A hiperfosforilação
da mesma impede o seu correcto funcionamento, levando à desestabilização da
estrutura e do transporte celular(3,6,10,17). As placas neuríticas são estruturas
extraneuronais, cujo principal componente é o peptídeo beta-amilóide (Aȕ,
amyloid beta), produto do processamento enzimático de uma proteína expressa à
superfície celular, denominada proteína precursora da amilóide (APP, amyloid
precursor protein)(3,6,8,13,17). Ambas as estruturas, tranças neurofibrilares e placas
neuríticas, podem ser encontradas em pequeno número no tecido cerebral normal
de idosos, mas na DA estão presentes em excesso(3,6,18). Fenómenos de
angiopatia amilóide cerebral, que consistem na acumulação de Aȕ nas arteríolas
cerebrais, estão, também, frequentemente, presentes nesta doença(3,6,8).
São afectados, preferencialmente, os neurónios colinérgicos, verificandose, a nível bioquímico, uma redução dos níveis corticais de acetilcolina, bem
como da enzima transferase da acetilcolina, enzima esta que é responsável pela
síntese deste neurotransmissor(3,6,18). Uma vez que a acetilcolina está envolvida
em inúmeras funções cognitivas, de entre as quais a memória(19), a perturbação
do sistema colinérgico pode estar subjacente aos défices cognitivos observados
na DA(3,4,6,20).
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Os eventos subjacentes à neurodegeneração e perda de sinapses,
observadas nesta doença, permanecem ainda pouco claros. Embora outros
elementos característicos da DA, como as tranças neurofibrilares e o stress
oxidativo, possam contribuir para o desenvolvimento e progressão da doença,
inúmeras linhas de evidência sugerem que a acumulação de Aȕ é crítica na
patogénese da mesma(4,8,17). Esta acumulação poderá ser directamente
neurotóxica e incitar respostas celulares que levam a danos oxidativos.
Desconhecem-se, contudo, os mecanismos pelos quais a mesma se relaciona
com outras características patológicas da doença, tais como a presença de
tranças neurofibrilares e o que determina o padrão de progressão e degeneração
cerebral(4,8).

1.3 Factores de Risco e Genéticos
Apesar de muitos factores de risco poderem estar associados à DA, os
principais são a idade e os factores genéticos(3,4,6,13). A idade constitui o mais
importante factor de risco para a doença(2,3,4,5,12), uma vez que, a sua prevalência
duplica a cada 5 anos após os 65 anos de idade(2,3,5,12), podendo atingir um valor
de 40% para indivíduos com idades superiores a 85 anos(3,6,8,17). Por outro lado,
determinados factores genéticos demonstram, igualmente, aumentar o risco de
desenvolver a doença. Neste aspecto particular, o gene mais bem caracterizado é
o que codifica a apolipoproteína E (APOE) e está localizado no cromossoma 19,
podendo apresentar três polimorfismos possíveis: İ2, İ3 e İ4(3,5,6,12). Este último é
um claro factor de risco para o aparecimento dos casos esporádicos e familiares
de DA, que geralmente se desenvolvem após os 65 anos de idade (aparecimento
tardio)(3,4,5,6,12,14), tendendo a aumentar o risco de desenvolvimento e a diminuir a
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idade de aparecimento da mesma(3,4,5,8,12). Assim, portadores de um ou dois alelos
APOE İ4 apresentam um risco aumentado para DA, não significando, contudo,
que venham a desenvolver inevitavelmente a doença(3,4,5,6,12,13,14).
Em casos raros (aproximadamente 5% de todos os casos de DA)(3,14) e,
geralmente, de aparecimento precoce (abaixo dos 65 anos)(6), a doença é
provocada directamente por uma mutação genética, estando implicados três
genes diferentes(3,4,6,13,14). São formas de transmissão autossómica dominante,
pelo que existem, geralmente, vários casos em gerações sucessivas; cada
descendente de uma pessoa afectada apresenta uma probabilidade de 50% de
ter o gene patogénico e, portanto, de desenvolver as manifestações clínicas da
doença, caso viva tempo suficiente para tal(4,5,6,8,12,13). O primeiro gene identificado
foi o gene APP, no cromossoma 21(4,5,6,8), cujas mutações conduzem sempre a
uma produção aumentada de Aȕ(4,8,13). Mais tarde, os genes presenilina 1 (PS-1,
presenelin 1), no cromossoma 14, e o presenilina 2 (PS-2, presenelin 2), no
cromossoma 1, foram também implicados(4,5,6,8). Mutações nos mesmos
provocam, igualmente, um aumento da formação de Aȕ, o que evidencia a
importância da acumulação cerebral desta proteína na patogénese da DA(4,6,8,13).
A investigação tem procurado, igualmente, a eventual associação de
factores educacionais, nutricionais e ambientais com o desenvolvimento desta
patologia e estabelecer estratégias de prevenção para a mesma. Estudos
recentes têm vindo a encontrar associações positivas entre a DA e factores de
risco vascular, nomeadamente níveis de colesterol e homocisteína elevados,
hipertensão arterial, diabetes mellitus e índices elevados de sedentarismo
(2,6,12,13,21,22)

. Por outro lado, doentes com DA tendem a apresentar deficiências

nutricionais específicas, nomeadamente, em AGPI´s Ȧ-3, determinadas vitaminas
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do complexo B e antioxidantes. Várias investigações têm sugerido que os
nutrientes em causa poderão apresentar benefícios na prevenção desta
doença(17). Outros estudos associam a estimulação intelectual e o grau de literacia
a um risco reduzido para a mesma(6,12,13,23). O uso de estrogénios e de antiinflamatórios não-esteróides tem vindo igualmente a ser estudado(12,13).

1.4 Diagnóstico
Um diagnóstico precoce e correcto da DA acarreta enormes benefícios,
uma vez que, permite um maior planeamento e utilização de estratégias para o
tratamento dos sintomas da doença(2,9). Contudo, para diagnosticar de forma
definitiva e inquestionável a mesma, é necessário determinar microscopicamente
se existe acumulação de placas neuríticas e tranças neurofibrilares no tecido
cerebral, o que, geralmente, só é realizado através de exame cerebral post
mortem(2,3,4,8,13). Por este motivo, enquanto a pessoa está viva só se pode
efectuar um diagnóstico “provável” ou “possível”(2,3,13).
As técnicas utilizadas para diagnosticar a DA incluem a apreciação da
história clínica, testes laboratoriais, exames de neuro-imagem, avaliações
neuropsicológicas, bem como uma observação física e neurológica(3,4,5,6,24). Esta
avaliação médica, árdua e cuidada, procura excluir outras possíveis causas
reversíveis para os sintomas e permite um diagnóstico acertado em até 90% das
vezes(3,6). As causas reversíveis incluem deficiências vitamínicas, intoxicações
químicas, alterações do funcionamento da tiróide, hematomas subdurais,
depressão (pseudodemência), tumores cerebrais e infecções crónicas do sistema
nervoso central (tuberculose, sífilis, vírus da imunodeficiência humana)(3,5,6,7).
Durante a exploração diagnóstica podem ainda ser aparentes outras causas
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irreversíveis de demência, que não a DA, como a demência fronto-temporal,
doença de Huntington, doença de Parkinson, demência vascular e demência com
corpos de Lewy(6,7,24). Adicionalmente, os instrumentos referidos possibilitam
identificar manifestações típicas da doença, como a deterioração progressiva e
lenta da memória e outras capacidades cognitivas, alterações comportamentais,
atrofia cortical difusa e do hipocampo. Quando estas manifestações estão
presentes e nenhuma outra causa é identificada como responsável pelos
sintomas, o indivíduo é diagnosticado com “DA provável”(3).
Um dos exames cognitivos frequentemente utilizados para confirmar a
presença de deterioração cognitiva e acompanhar a progressão da demência é o
Mini Mental State Examination (MMSE). Este consiste num teste de fácil
administração, que testa várias funções cognitivas tais como a orientação,
memória e compreensão da linguagem. Na DA, os primeiros défices observamse, geralmente, ao nível da memória e capacidade visuo-construtiva(6).
Através de um teste laboratorial específico, é possível identificar se um
indivíduo possui o alelo İ4 do gene APOE, não obstante, este teste não é
recomendado por rotina, pois não permite prever um futuro desenvolvimento da
doença(3,6,24).

1.5 Tratamento Farmacológico
Não existe ainda nenhum tratamento capaz de reverter ou parar a
progressão

da

DA(1,2,3,4,16,24).

Apesar

disto,

determinados

fármacos,

nomeadamente os inibidores das colinesterases, têm demonstrado efeitos
benéficos

no

atraso

doença(2,3,4,9,20,24).

da

progressão

das

manifestações

clínicas

desta
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Como já referido anteriormente, os níveis de acetilcolina encontram-se
reduzidos no cérebro de doentes com DA(3,6,18). Várias evidências revelam que os
fármacos inibidores das colinesterases permitem aumentar os níveis cerebrais
deste neurotransmissor(2,3,4,9) e durante um período limitado de tempo, prevenir a
deterioração da função cognitiva e sintomas associados à DA, tais como a
agitação, deambulação, insónias, ansiedade e depressão(2,4).

1.6 Cuidados Alimentares
A progressão da DA e consequente deterioração cognitiva e física afecta,
consideravelmente, a alimentação e estado nutricional do doente(16,25). Em alguns
doentes verifica-se um aumento do apetite e ingestão alimentar compulsiva, que
conduz a um aumento ponderal temporário(16,25), não obstante, o problema
nutricional mais frequente é a perda ponderal(16,20,25).
À medida que a doença progride, os hábitos alimentares deterioram-se e a
alimentação torna-se cada vez mais difícil(16,25). Perda de memória, confusão,
depressão, ansiedade(25), dificuldade de reconhecer sensações de fome, sede e
saciedade(16), bem como problemas de deglutição contribuem para a progressiva
deterioração da ingestão alimentar e perda ponderal(25). Contudo, a perda de peso
pode surgir, não só pelo esquecimento, recusa e progressiva dificuldade da
ingestão alimentar, como também pelo acréscimo do gasto energético associado
ao

aumento

da

actividade

física(16,25)

ņ

deambulação,

movimentos

despropositados(25). Por outro lado, a presença de infecções e consequente
elevação do metabolismo basal podem contribuir, igualmente, para a perda de
peso(16).
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A abordagem alimentar do doente com DA centra-se num conjunto de
medidas que procura prevenir e/ou combater, para além da perda ponderal,
outras condições, geralmente, associadas com a progressão da doença, tais
como, desnutrição e desidratação(16,20,25).
A realização de refeições frequentes, em intervalos regulares(16,25),
constituídas por alimentos nutricionalmente densos e uso de suplementos
alimentares, podem contribuir para a prevenção da desnutrição e perda de
peso(16). Por outro lado, para evitar e/ou combater a desidratação deverão ser
oferecidos regularmente líquidos ao doente(20,25). Em casos de disfagia, a nutrição
do paciente, bem como, a prevenção de fenómenos de aspiração, podem ser
conseguidas através da ingestão de alimentos de consistência semi-sólida
(pastosa)(1,20) e líquidos gelificados(18).
Deve realçar-se, igualmente, que as refeições devem ser realizadas em
ambiente calmo, procurando evitar estados de agitação e confusão mental do
doente(16,18,25). Servir os alimentos um de cada vez, cortados em pequenos
pedaços e de forma a poderem ser ingeridos com a mão, podem constituir
medidas úteis para estimular a alimentação(16,25).

2

PAPEL

DAS

VITAMINAS,

ANTIOXIDANTES

E

ÁCIDOS

GORDOS

POLINSATURADOS Ȧ-3 NA DOENÇA DE ALZHEIMER
O envelhecimento, importante factor de risco para a DA, determina um
conjunto de alterações fisiológicas que podem comprometer o estado nutricional
dos idosos, nomeadamente, alterações do sabor e olfacto, bem como,
comprometimento da digestão e absorção de nutrientes(17,18).

14
Como já referido previamente, indivíduos com DA apresentam, geralmente,
deficiências nutricionais especificas, nomeadamente em AGPI´s Ȧ-3, vitaminas do
complexo B e antioxidantes, tais como vitaminas C e E. A baixa ingestão destes
nutrientes, que influenciam a estrutura e funções cerebrais, tem sido associada a
um maior risco de desenvolvimento da doença. Por outro lado, as deficiências
nutricionais descritas e a presença de co-morbilidades, tais como doenças
cardíacas, elevada pressão sanguínea e insulino-resistência, indicam que os
doentes com DA podem apresentar necessidades nutricionais específicas(17).

2.1 Vitaminas na doença de Alzheimer
2.1.1 B6, B12 e folato
A homocisteína é um aminoácido cujo metabolismo está intimamente
relacionado com determinadas vitaminas, nomeadamente, B6, B12 e folato(26). A
vitamina B12 e o folato são necessários para a síntese de metionina a partir de
homocisteína, participando a vitamina B6 na conversão da homocisteína em
cisteína(27,28,29).
Elevadas concentrações plasmáticas de homocisteína têm sido associadas
a um aumento do risco de desenvolvimento de DA(26,28,30). Contudo, elevados
níveis deste aminoácido podem resultar da presença de baixos níveis das
vitaminas descritas(29), pelo que se torna difícil identificar se a associação com
este risco se deve à toxicidade da homocisteína ou à insuficiência vitamínica(26).
Por um lado, Seshadri et al(31), num estudo prospectivo observacional,
evidenciaram que o aumento dos níveis plasmáticos de homocisteína, em 5
µmol/L, aumentava o risco de DA em 40%. A forte relação observada, neste
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estudo, entre o risco da doença e os níveis plasmáticos deste aminoácido,
demonstrou ser independente dos níveis séricos das vitaminas B6, B12 e folato.
Por outro lado, uma associação inversa entre a ingestão de folato e o risco de DA
foi observada, independentemente dos níveis de homocisteína, num estudo
realizado por Luchsinger et al(32). Este efeito protector verificou-se, contudo,
apenas para a ingestão total desta vitamina (fontes alimentares + suplementos),
não sendo verificado efeito protector da ingestão alimentar e de suplementos de
forma isolada, bem como, das vitaminas B6 e B12.
Num estudo transversal, realizado por Quadri et al(27), foram comparados
os perfis bioquímicos de três grupos, nomeadamente, indivíduos com DCL,
indivíduos

saudáveis

(grupo

controlo)

e

indivíduos

com

demência

(predominantemente DA). Os resultados sugeriram que uma relativa deficiência
de folato pode preceder a DA, uma vez que, o grupo de indivíduos com DCL e
demência apresentavam uma concentração média da vitamina, significativamente
menor, relativamente aos controlos. Uma crescente proporção de indivíduos, com
concentrações de homocisteína acima do normal, foi também encontrada desde o
grupo controlo até ao grupo de demência. Relativamente à vitamina B12, não
foram encontradas diferenças significativas entre os vários grupos.
Por sua vez, Corrada et al(30), num estudo prospectivo observacional,
verificaram, igualmente, um efeito protector do folato no desenvolvimento da DA.
Neste estudo, indivíduos com ingestão total desta vitamina (alimentar +
suplementos) igual ou superior à recomendada (RDA, Recommended Dietary
Allowance) apresentavam uma redução do risco de DA de cerca de 60%,
comparativamente a indivíduos cuja ingestão total da mesma não atingia a RDA.
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A ingestão de vitamina B6 foi também, individualmente, associada a menor risco
de DA, não sendo encontrada associação para a vitamina B12.
Tendo em conta a possível implicação da hiperhomocisteínemia no
desenvolvimento da DA, Yu Sun et al(28) procuraram avaliar a influência da
suplementação multivitamínica contendo vitaminas B6, B12 e ácido fólico, tanto
nos níveis plasmáticos de homocisteína como na cognição e desempenho em
AVD, numa amostra de indivíduos com DA, tratados com inibidores da
acetilcolinesterase

e

por

um

período

de
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semanas.

Os

resultados

demonstraram uma significativa redução na concentração de homocisteína, não
demonstrando, contudo, efeitos benéficos estatisticamente significativos na
cognição ou desempenho nas AVD. Apesar disto, devido à relativa curta duração
do estudo, os investigadores sugerem que benefícios a longo prazo, resultantes
desta suplementação, não podem ser excluídos. Noutro estudo, realizado por
Connelly et al(33), foi sugerido que a suplementação com ácido fólico pode
melhorar a resposta aos inibidores das colinesterases, uma vez que, num
pequeno grupo de indivíduos com DA medicados com estes fármacos, a
suplementação diária com 1 mg desta vitamina e por um período de 6 meses,
demonstrou melhorias significativas ao nível do desempenho em AVD e
comportamento, comparativamente com indivíduos não suplementados. Não
foram verificados, contudo, benefícios da mesma ao nível da cognição. Apesar de
recomendações não poderem ser feitas devido ao reduzido tamanho amostral do
estudo, os investigadores sugerem que a suplementação com ácido fólico poderá
ser útil no tratamento da DA.
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Fontes alimentares de vitaminas B6,B12 e folato
Constituem boas fontes alimentares de vitamina B6 a carne e vísceras,
particularmente o fígado de vaca, peixe, algumas leguminosas, banana e
batata(34,35,36).

Esta

vitamina

apresenta

carácter

hidrossolúvel

e

termossensibilidade e, embora seja, geralmente, mais biodisponível em produtos
animais(35), numa alimentação variada, a sua biodisponibilidade é de cerca de
75%(34).
A vitamina B12, contrariamente às restantes vitaminas do complexo B, não
está naturalmente presente em alimentos de origem vegetal. Fontes alimentares
desta vitamina incluem a carne, peixe, ovos, leite e queijo. Alguns tipos de
marisco, de vísceras e de peixe constituem alimentos, particularmente, ricos em
vitamina B12(34,35,36). A sua biodisponibilidade a partir de fontes alimentares é de
cerca de 50%, contudo, distúrbios gastrointestinais, como por exemplo, a
diminuição da produção do factor intrínseco, pode conduzir à redução da
absorção desta vitamina(34).
Relativamente ao folato, este pode ser obtido através do consumo de
fígado e produtos de origem vegetal, tais como, hortícolas de cor verde-escura e
leguminosas(34,35,36), não obstante, devido ao seu carácter termossensivel, uma
grande quantidade desta vitamina pode ser destruída através da confecção
culinária. A biodisponibilidade de folato alimentar é cerca de 50 a 67%(34).
As três vitaminas descritas podem, também, ser encontradas em produtos
enriquecidos, tais como cereais de pequeno-almoço(34, 35) (anexo 1).
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2.1.2 Niacina
Apesar de escassos, alguns estudos têm sido realizados no sentido de
avaliar a associação da niacina e o desenvolvimento de DA. De destacar, um
estudo prospectivo observacional, desenvolvido por Morris et al(37), que
demonstrou uma associação inversa entre a incidência desta doença e a ingestão
total de niacina (alimentar + suplementos), bem como de niacina e triptofano de
fontes alimentares, demonstrando, assim, uma potencial protecção desta vitamina
no desenvolvimento da DA.

Fontes alimentares de niacina
A niacina encontra-se presente num amplo conjunto de alimentos vegetais
e animais. Fontes alimentares desta vitamina incluem a carne, fígado e peixe,
bem como farinhas integrais e enriquecidas, amendoins e cogumelos(34,35,36). A
sua biodisponibilidade varia de acordo com as fontes alimentares, sendo,
geralmente, mais biodisponível nos produtos de origem animal(35). Paralelamente,
a niacina pode ser sintetizada no organismo humano a partir da ingestão
alimentar de triptofano (60 mg de triptofano fornece cerca de 1 mg de niacina),
que se encontra nos produtos de origem animal ricos em proteínas,
nomeadamente, carne, peixe, leite e derivados e ovos(34,35) (anexo 2). É uma
vitamina termoestável, pelo que a confecção alimentar provoca apenas pequenas
perdas da mesma(34).

2.2 Antioxidantes na doença de Alzheimer
Os radicais livres e outras espécies reactivas de oxigénio (ERO) são
responsáveis por um conjunto de processos oxidativos, nomeadamente,
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peroxidação lipídica, oxidação proteica e do DNA, determinando desta forma
danos nas células do organismo(10,38). De forma a proteger as membranas e
outras estruturas celulares destas lesões, um conjunto de defesas antioxidantes,
endógenas e exógenas, actua pela prevenção da formação, remoção e
decomposição das ERO(38).
O sistema nervoso central é particularmente vulnerável ao stress oxidativo
induzido por estes compostos, uma vez que, para além de elevadas taxas de
consumo de oxigénio(10,39) e abundante conteúdo lipídico, parece apresentar
sistemas antioxidantes menos eficientes comparativamente a outros tecidos(10).
Por outro lado, várias evidências demonstram que o envelhecimento conduz a
uma diminuição da eficácia dos sistemas celulares antioxidantes(10).
O stress oxidativo constitui uma manifestação precoce da DA(39), contudo,
desconhece-se se este evento constitui uma causa ou simplesmente uma
consequência de outras vias patológicas da doença, tal como a deposição de
peptídeos Aȕ(10,29,39). A possibilidade de o mesmo preceder a neurodegeneração
característica da DA conduziu à realização de investigação no sentido de
determinar a relação dos antioxidantes exógenos (provenientes da alimentação e
uso de suplementos alimentares) com o desenvolvimento desta patologia. Por
outro lado, o impacto destes compostos nutricionais na progressão da doença tem
vindo igualmente a ser estudado(29).

2.2.1 Antioxidantes na prevenção da doença de Alzheimer
Várias evidências sugerem que a ingestão alimentar de antioxidantes pode
apresentar um papel na prevenção do desenvolvimento da DA. Em dois estudos
prospectivos observacionais, a ingestão alimentar de vitamina E foi associada a
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uma redução do risco de DA(40,41), verificando-se, igualmente, num destes
estudos, uma associação inversa entre a ingestão alimentar de vitamina C e o
risco da doença(40). Noutra investigação, os resultados demonstraram, também,
que o aumento da ingestão alimentar de vitamina E em 5 mg/d se traduzia numa
diminuição de 26% no risco desta doença(42).
Resultados bastante controversos têm sido encontrados ao nível da
prevenção da doença pela suplementação com estas vitaminas antioxidantes.
Embora alguns estudos descrevam uma associação inversa entre o uso de
suplementos de vitaminas C ou E e o risco de DA, outras investigações não
relatam

benefícios

doença(29,40,41,43,44).

das

referidas

Estudos

do

suplementações
uso

combinado

na
destes

prevenção

da

suplementos

apresentaram, igualmente, resultados contraditórios(43,44). Zandi et al(43) revelaram
que a suplementação combinada de vitamina C e E está associada a uma
reduzida incidência de DA, o que não se confirmou, posteriormente, noutro estudo
longitudinal de coorte(44). Adicionalmente, Morris et al(42) demonstraram, também,
que o efeito positivo da vitamina E na prevenção da DA pode resultar da ingestão
e acção sinérgica das várias formas de tocoferol. Uma vez que, os suplementos
de vitamina E apresentam, geralmente, apenas uma das várias formas
encontradas nos alimentos (Į-tocoferol), os resultados deste estudo fornecem
uma possível explicação para a falta de associação entre a suplementação com
vitamina E e o risco de DA, descrita em alguns estudos.
O consumo de frutas e hortícolas tem sido associado à redução do risco de
inúmeras patologias, de entre as quais a DA(45). Num estudo prospectivo de
coorte, verificou-se que indivíduos que consumiam sumos de fruta e hortícolas
três ou mais vezes por semana apresentavam uma significativa redução do risco
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de DA, comparativamente a indivíduos cuja frequência de consumo destes sumos
era inferior a uma vez por semana. Tendo em conta que esta significativa redução
foi mantida após ajuste para vitaminas antioxidantes, outros compostos presentes
nas frutas e hortícolas, tais como os polifenóis, poderão contribuir para a
protecção contra a doença(46).
Correlações negativas entre o consumo moderado de vinho e o
desenvolvimento

da

DA

têm

sido

descritas

em

alguns

estudos

epidemiológicos(29,47). Tendo em conta que o vinho possui uma grande variedade
de polifenóis, cuja actividade antioxidante parece ser neuroprotectora, Ono et al(47)
procuraram, num estudo in vitro, avaliar se seriam estes os responsáveis pelo
possível efeito protector desta bebida na DA. Analisou-se, para tal, a influência
destes antioxidantes ao nível das fibrilhas Aȕ (fAȕ). Os resultados demonstraram
que estes compostos conduziram a uma inibição da formação de fAȕ, bem como
à desestabilização de fAȕ pré-formadas, o que levou os investigadores a sugerir
que os polifenóis poderão prevenir o desenvolvimento da DA, não só pela sua
actividade antioxidante como, também, pela inibição da deposição amilóide no
tecido cerebral, e apresentar uma grande importância no desenvolvimento de
terapêuticas para a doença.

2.2.2 Antioxidantes no tratamento da doença de Alzheimer
In vitro, a vitamina E demonstrou diminuir a peroxidação lipídica e o stress
oxidativo induzidos pela Aȕ(10). Nishida et al(39) demonstraram, por sua vez, que a
deplecção de Į-tocoferol em ratos transgénicos com mutação que provoca DA
(APPsw)

resultava

numa

maior

manifestação

do

fenótipo

da

doença,

nomeadamente, disfunções cognitivas mais precoces e severas, bem como maior
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deposição de Aȕ. Estes estudos revelam, assim, que a vitamina E poderá
desempenhar um importante papel na terapêutica da DA, não obstante, ensaios
clínicos que comprovem os potenciais benefícios desta vitamina no atraso da
)
progressão da doença são escassos e inconsistentes(48,49 . Num estudo

experimental duplamente-cego, verificou-se que doentes, numa fase moderada da
DA, suplementados, durante 2 anos, com Į-tocoferol (2000 UI/dia), apresentavam
uma progressão mais lenta da DA, relativamente a doentes que não receberam
suplementação (grupo placebo). Embora, uma maior frequência de quedas fosse
verificada

no

grupo

suplementado,

relativamente

ao

grupo

placebo,

a

suplementação foi relativamente bem tolerada(48). Outro estudo procurou avaliar a
influência da suplementação de elevada dosagem desta vitamina na progressão
de DCL para DA. Não se verificaram, contudo, efeitos benéficos da mesma, uma
vez que, não houve diferenças significativas na taxa de progressão para DA entre
o grupo tratado e o grupo placebo(49).
Um estudo transversal demonstrou, também, que os níveis dos
carotenóides, luteína e ȕ-caroteno, são muito mais baixos em doentes numa fase
mais avançada da DA, comparativamente a doentes numa fase ligeira, o que
pode resultar de uma menor ingestão destes antioxidantes, de um maior stress
oxidativo ou da combinação de ambos. A associação inversa observada entre
estes níveis plasmáticos e severidade da doença sugere que uma ingestão
alimentar pobre em carotenóides pode influenciar as alterações cognitivas e
progressão da DA. Adicionalmente, foi observada uma associação linear entre os
níveis plasmáticos dos carotenóides luteína, ȕ-caroteno e ȕ-cryptoxantina e o
conteúdo em ácido docosahexaenóico (DHA) das hemácias, o que levou os
investigadores a concluir que o sucesso das estratégias de suplementação com
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DHA na DA podem depender da presença de adequadas concentrações de
antioxidantes(50).

Fontes alimentares de antioxidantes


Vitamina C — Encontra-se sobretudo em frutas e hortícolas, tais como citrinos,
meloa, morango, manga, papaia, kiwi, tomate, couve-flor, hortícolas folhosos
de cor verde escura, brócolos e pimento verde(34,35,36), sendo a sua
biodisponibilidade bastante elevada a partir destas fontes alimentares(34).
Apresenta carácter hidrossolúvel e elevada susceptibilidade ao oxigénio e ao
aumento das temperaturas, pelo que os alimentos crus e frescos constituem
os fornecedores preferenciais desta vitamina(34) (anexo 3).



Vitamina E — Está predominantemente em alimentos de origem vegetal como
sementes e óleos vegetais, margarinas e frutos secos, particularmente,
amêndoas e avelãs(35,36,51) (anexo 4). A refinação dos óleos, exposição destes
e das restantes fontes alimentares ao calor e luz solar determinam perdas
substanciais desta vitamina(51).



Carotenóides — Existem numa ampla variedade de frutas e hortícolas de
coloração amarela, laranja e vermelha, bem como, em hortícolas verdeescuros (anexo 5). O ȕ-caroteno é encontrado geralmente em frutos e
hortícolas amarelos e laranja tais como, cenouras, abóbora, manga e
alperces(51,52,53). Apesar da sua coloração, laranjas e tangerinas são pobres
neste antioxidante(51). Cenoura e abóbora são também ricas em Į-caroteno.
Boas fontes alimentares de ȕ-criptoxantina incluem a manga, laranja, pêssego,
tangerina e papaia(51,53). O licopeno é responsável pela pigmentação
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avermelhada do tomate e produtos derivados do mesmo, uvas tintas, goiaba e
melancia. A luteína e zeaxantina podem ser obtidas através da ingestão de
hortícolas folhosos de coloração verde, abóbora, laranja e pimento
vermelho(51,52,53).
A biodisponibilidade dos carotenóides é bastante variável, contudo,
algumas operações de confecção dos alimentos, com consequente quebra de
ligações químicas nos mesmos, permite uma maior libertação e absorção dos
carotenóides(51,53).



Polifenóis — Podem ser encontrados em frutas tais como, citrinos, frutos
silvestres, cerejas, morangos, maçã e uvas, bem como, em hortícolas como a
cebola e brócolos. Chá (especialmente chá verde), cacau e vinho são também
fornecedores destes antioxidantes(52,54).

2.3 Ácidos gordos polinsaturados Ȧ-3 na doença de Alzheimer
Os Ȧ-3 são um grupo de AGPI´s, nomeadamente, DHA, ácido
eicosapentaenóico (EPA) e Į-linolénico, que parece desempenhar um importante
papel na prevenção de inúmeras patologias. No sistema nervoso central, o EPA e
o DHA aumentam a fluidez membranar, influenciam a neurotransmissão e a
síntese de eicosanóides, sendo essenciais para o desenvolvimento e normal
funcionamento cerebral(55).
O DHA é um dos mais abundantes ácidos gordos do tecido cerebral(55,56) e,
embora possa ser sintetizado no organismo humano a partir da ingestão do AGPI
Ȧ-3 Į-linolénico, esta conversão apresenta pouca eficácia(55,57,58). Indivíduos com
DA apresentam, geralmente, défices de DHA no seu tecido cerebral(55,57,58,59), que
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podem dever-se ao aumento da peroxidação lipídica, bem como à diminuição da
ingestão alimentar(57,59).
A investigação tem procurado avaliar a importância dos AGPI´s Ȧ-3 no
declínio cognitivo e prevenção da DA, revelando vários estudos epidemiológicos
uma associação inversa entre o consumo de peixe e esta doença(57,60,61).
Num estudo prospectivo observacional, com duração de cerca de 9 anos,
verificaram-se associações inversas entre o risco de demência (de várias
etiologias) e o conteúdo em DHA da fosfatidilcolina plasmática, bem como entre o
risco de DA e ingestão de peixe. Os resultados da investigação revelaram que
indivíduos, cuja frequência de consumo de peixe era superior a duas vezes por
semana, apresentavam uma redução do risco de DA de 50%(61).
Noutro estudo prospectivo de coorte, verificou-se que o consumo de peixe
pode influenciar o declínio cognitivo associado ao envelhecimento. Uma
diminuição anual de 10% e 13% na taxa de declínio cognitivo, foi,
respectivamente, verificada entre indivíduos que consumiam semanalmente 1
refeição de peixe e 2 ou mais refeições de peixe, comparativamente a indivíduos
cujo consumo era inferior a 1 vez por semana(62). Verificou-se, contudo, apenas
uma relação fraca entre os Ȧ-3 e o declínio cognitivo(62), o que contrasta com
outras investigações, de entre as quais o Zutphen Elderly Study(58). Este estudo
demonstrou uma associação linear entre a ingestão estimada de DHA e EPA e a
prevenção do declínio cognitivo(58). Huang et al(60) demonstraram, por sua vez,
uma relação inversa entre a ingestão de peixe gordo e não de peixe magro, com a
incidência de DA, o que sugere que poderão ser os AGPI´s Ȧ-3 os nutrientes
fulcrais na redução do risco desta doença. Verificou-se, também, e pela primeira
vez, que o alelo APOEİ4 poderá influenciar a associação entre a ingestão de
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peixe, nomeadamente o peixe gordo, e a DA, pois uma redução de 35% a 45% do
risco da doença foi observada em indivíduos não-APOEİ4, verificando-se, no
máximo, uma fraca redução do risco em indivíduos APOEİ4.
Estudos laboratoriais têm demonstrado, por sua vez, potenciais benefícios
do DHA na prevenção e terapêutica da AD(56,57,59).
Lim et al(57) desenvolveram um estudo em ratos transgénicos com mutação
que provoca DA (APPsw), no qual procuraram avaliar o efeito de uma dieta
enriquecida com DHA na produção e acumulação de Aȕ. Os resultados
demonstraram que a mesma, não só reduziu os níveis Aȕ em mais de 70%,
comparativamente às dietas controlo e pobre em DHA, como, também,
determinou uma redução de cerca de 40% ao nível da acumulação amilóide
cerebral.
Num estudo in vitro, realizado por Sahlin et al(56), verificou-se, igualmente,
um possível efeito benéfico do DHA na patogénese da DA. Esta investigação
demonstrou que este AGPI Ȧ-3 pode estimular o processamento nãoamiloidogénico da APP (realizado pela Į- e Ȗ-secretases) e diminuir os níveis de
Aȕ.
Outro recente estudo procurou, por sua vez, avaliar o impacto do DHA nos
níveis da proteína LR11 (uma proteína cuja reduzida expressão parece estar
envolvida no desenvolvimento de DA de aparecimento tardio). A LR11 é expressa
sobretudo em neurónios e regula o processamento APP, reduzindo a produção de
Aȕ. Os resultados in vivo e in vitro desta investigação, demonstraram que o DHA
aumentou os níveis da referida proteína, realçando o potencial efeito protector
deste Ȧ-3 na prevenção da DA(59).
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Tendo em conta as evidências obtidas nos estudos epidemiológicos e
laboratoriais, investigações experimentais em doentes com DA procuraram avaliar
os efeitos da suplementação com AGPI´s Ȧ-3 na progressão da doença(63,64,65).
Freund-Levi et al avaliaram, de forma randomizada e duplamente cega,
num grupo de participantes com DA, os efeitos da suplementação com EPA e
DHA, na função cognitiva(63), sintomas neuropsiquiátricos e desempenho nas
AVD(64). Os participantes foram randomizados em dois grupos: grupo tratamento,
que recebeu suplementação diária com 1,7g de DHA e 0,6g de EPA durante 6
meses, e grupo placebo, que não recebeu suplementação nesse mesmo período.
Após o primeiro semestre de estudo, foi fornecida a todos os indivíduos
suplementação, por um período adicional de 6 meses(63,64). Relativamente à
função cognitiva, no geral, não foram encontrados efeitos positivos da
suplementação com Ȧ-3. Contudo, uma redução da taxa de declínio cognitivo foi
verificada em indivíduos numa fase muito ligeira da doença, tanto para o grupo
tratamento, como para o grupo placebo quando suplementado no último
semestre(63). Relativamente, aos sintomas neuropsiquiátricos e desempenho em
AVD

não

foram

encontrados

também,

no

geral,

efeitos

positivos

da

suplementação. Apesar disto, associações da mesma foram encontradas ao nível
da agitação em portadores APOEİ4, e ao nível dos sintomas depressivos nos
não-portadores. O facto de os doentes se encontrarem predominantemente numa
fase ligeira da doença, na qual os sintomas neuropsiquiátricos são pouco
marcados, e estarem também medicados com inibidores da acetilcolinesterase,
que influenciam a progressão destes sintomas, levou, contudo, os investigadores
a sugerir que possíveis pequenos efeitos da suplementação podem não ter sido
detectados(64). Noutro estudo randomizado e duplamente-cego, foi avaliada a
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influência da suplementação, com EPA e DHA, na função cognitiva e estado
clínico geral de indivíduos com DCL e outros com DA. No geral, não foram
encontradas vantagens da referida suplementação ao nível da função cognitiva,
contudo no grupo de indivíduos com DCL, a mesma revelou benefícios
significativos, comparativamente ao grupo placebo. Ao nível do estado clínico
geral, foram verificadas melhorias em ambos os grupos tratados(65).

Fontes alimentares de ácidos gordos polinsaturados Ȧ-3
Estes ácidos gordos podem ser obtidos a partir de várias fontes
alimentares. Peixe, particularmente salmão, atum, sardinha, truta, cavala e
arenque, óleo de peixe, tal como óleo de fígado de bacalhau, e marisco fornecem
dois AGPI´s Ȧ-3, nomeadamente EPA e DHA. Alguns óleos vegetais,
principalmente canola, linhaça e soja, bem como, nozes, são fornecedores do
AGPI Ȧ-3 Į-linolénico(35,66).
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ANÁLISE CRÍTICA
De acordo com o descrito torna-se evidente a necessidade de realização
de mais investigação no sentido de determinar medidas nutricionais seguras e
úteis para a prevenção e tratamento da DA. Embora nada tenha sido
demonstrado com absoluta certeza, os estudos demonstram que as vitaminas,
antioxidantes e AGPI´s Ȧ-3 poderão ser importantes no que concerne à
prevenção da mesma. Como terapêutica para atraso da progressão da doença,
embora estudos laboratoriais demonstrem potenciais benefícios da vitamina E e
do DHA, os resultados de ensaios clínicos, com suplementação nestes nutrientes,
bem como em EPA e vitaminas do complexo B, ficam aquém da expectativa, uma
vez que, não demonstraram, no geral, efeitos benéficos significativos da mesma.
Ao nível da prevenção pelas vitaminas antioxidantes, a alimentação parece
ter um papel mais importante do que a suplementação, efectivamente, a ingestão
alimentar de vitaminas antioxidantes, particularmente vitamina E, nas suas várias
formas, parece fornecer mais benefícios que os suplementos contendo apenas Įtocoferol. A protecção observada pelo consumo de frutas e hortícolas,
independentemente

do

seu

conteúdo

em

vitaminas

antioxidantes,

veio

demonstrar, igualmente, que a variedade de nutrientes e fitoquímicos nos
alimentos pode ser importante na prevenção da doença. Os potenciais benefícios
das vitaminas C, E, vitaminas do complexo B, particularmente da ingestão total de
folato, e polifenóis merecem ser futuramente estudados, pois caso se confirmem,
uma alimentação equilibrada e rica nos mesmos, e, eventualmente, o uso de
suplementos, em determinados casos, poderão de facto, constituir medidas
benéficas e seguras para prevenir a doença. O peixe, particularmente o peixe
gordo, tem demonstrado, também, efeitos protectores ao nível do declínio

30
cognitivo e DA, o que parece dever-se sobretudo ao seu conteúdo em AGPI´s Ȧ3. Um consumo frequente de peixe, benéfico para a prevenção de inúmeras
patologias, de entre as quais cárdio e cérebro-vasculares, poderá, igualmente, ser
importante para a prevenção desta doença neurodegenerativa.
No que toca à investigação realizada no âmbito da prevenção da doença,
deve realçar-se que um grande número de estudos utiliza como única medida de
avaliação da ingestão alimentar questionários de frequência alimentar. Estes,
apesar de adequados, podem não constituir uma medida suficientemente sensível
para efectuar associações com a DA. Para além disto, alterações fisiológicas, tais
como défices da função gastrointestinal, situação comum entre os idosos, podem
condicionar a absorção dos nutrientes, pelo que, na minha opinião, a investigação
deveria, num futuro, procurar aliar os métodos de avaliação alimentar a outros,
tais como testes bioquímicos. Por outro lado, as investigações são realizadas,
maioritariamente, em idosos e reflectem apenas hábitos alimentares relativamente
recentes, que por inúmeros motivos podem não corresponder à alimentação
realizada no passado. Assim, entendo ser importante a realização de estudos
prospectivos a longo prazo com uma selecção de participantes em idades mais
jovens e, assim, um acompanhamento mais prolongado da sua ingestão
alimentar, de forma a inferir-se sobre o impacto desta na incidência da doença.
Ao nível do atraso da progressão da doença, os resultados das
investigações com suplementação em vitaminas e AGPI´s Ȧ-3 são ainda mais
controversos. Verificou-se num único estudo efeitos positivos da vitamina E,
sendo verificados também, numa única investigação, efeitos positivos da
suplementação com ácido fólico. No que concerne aos AGPI´s Ȧ-3, os benefícios
foram observados apenas para o DCL e fases muito ligeiras da DA. Com base
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nas

limitadas

evidências,

não

poderá,

assim,

ser

efectuada

qualquer

recomendação de suplementação com elevadas doses de qualquer um destes
nutrientes, com vista ao atraso da progressão da doença. Contudo, assim como
para qualquer pessoa que apresente uma alimentação deficitária ou que sofra de
doença que possa determinar risco de desnutrição, uma correcta monitorização
do estado nutricional e a correcção de eventuais deficiências neste âmbito deverá
ser realizada através de uma adequada ingestão alimentar e, se necessário, do
uso de suplementos.
Deve destacar-se, ainda, no âmbito dos estudos realizados para atraso da
progressão da doença, o facto de os doentes avaliados estarem medicados com
inibidores das colinesterases, o que pode ter dificultado a percepção de eventuais
efeitos benéficos da suplementação e que estas investigações podem não ter sido
realizadas por períodos suficientemente prolongados para detectar melhorias
resultantes das intervenções. Num futuro, estudos experimentais em doentes com
DA deverão ser efectuados em fases iniciais da doença, por períodos sustentados
de tempo e tendo sempre em conta a tolerância da suplementação, pois numa
doença onde a cura permanece distante, as intervenções para melhoria da
qualidade de vida destes doentes são essenciais.
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CONCLUSÃO
Uma vez que não existem evidências suficientes que permitam efectuar
recomendações nutricionais específicas para prevenir a DA, com base nos
estudos realizados, poderão apenas ser efectuadas recomendações seguras, que
beneficiem o estado de saúde geral dos indivíduos e previnam outras doenças,
isto é, uma alimentação saudável e equilibrada, rica em frutas e hortícolas,
ingestão frequente de peixe, particularmente peixe gordo, e adequada satisfação
das recomendações (Dietary Reference Intakes, DRI´s)(67) em vitaminas e AGPI´s
Ȧ-3. Se necessário, o uso de suplementos para satisfação das mesmas deverá
ser considerado.
Relativamente ao atraso da progressão da doença, a utilização de doses
muito elevadas de vitaminas, antioxidantes e AGPI´s Ȧ-3 não deverá ser
recomendada com esta finalidade. Contudo, devemos ter em conta que estes
doentes apresentam, geralmente, problemas nutricionais que tendem a agravarse à medida que a doença avança e que a malnutrição constitui uma das
principais causas de morte, pelo que o importante papel do nutricionista no
tratamento da DA não deverá ser negligenciado. Cabe ao nutricionista, dentro de
equipas interdisciplinares, avaliar o estado ponderal e nutricional dos doentes,
bem como a presença de co-morbilidades, determinando medidas que promovam
uma adequada nutrição do doente, previnam a perda ou o aumento de peso,
desidratação, combatam a disfagia e deficiências nutricionais inerentes à doença
que conduzem, por sua vez, à diminuição da qualidade de vida dos mesmos. Para
tal, através do contacto próximo com o doente e cuidador, a monitorização da
ingestão alimentar e, se necessária, a prescrição de suplementos calórico-
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proteicos e/ou de vitaminas e AGPI´s Ȧ-3, deverá fazer parte do tratamento da
DA.
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Anexo 1
_________________________________________________________________
Fontes alimentares de vitaminas B6, B12 e folato

Quantidade/100g

Fontes alimentares
Costeleta de porco meio-

0,40 mg

gorda
Entrecosto de porco

0,44 mg

Bife de vaca

0,51 mg

Peito de frango sem pele

0,49 mg

Coelho

0,50 mg

Fígado de vaca

0,87 mg

Atum fresco

0,56 mg

Cavala

1 mg

Pargo legítimo

0,50 mg

Robalo

0,49 mg

Sardinha gorda

0,57 mg

Salmão

0,45 mg

Feijão manteiga

0,60 mg

Grão de bico

0,50 mg

Lentilhas secas

0,93 mg

Grão seco de soja

0,60 mg

Batata

0,44 mg

Alho francês

0,48 mg

Banana

0,29 mg

Bife de vaca

2,0 µg

Lombo magro de vaca

2,0 µg

Pato sem pele

3,0 µg

Coelho

9,0 µg

Fígado de vaca

110 µg

Cavala

14 µg

Sardinha gorda

10 µg

Sarda

8,4 µg

Carapau

5,7 µg

Chicharro

5,7 µg

Amêijoa

37 µg

Berbigão

41 µg

Camarão

2,1 µg

Queijo Ilha

2,4 µg

Queijo Parmesão

1,5 µg

Fígado de vaca

330 µg

CARNE, CRIAÇÃO E
CAÇA

VITAMINA B6

PESCADO E DERIVADOS

LEGUMINOSAS
FRESCAS E SECAS E
DERIVADOS

BATATAS, PRODUTOS
HORTÍCOLAS E
DERIVADOS

CARNE, CRIAÇÃO E
CAÇA

VITAMINA B12
PESCADO E DERIVADOS

LEITES E PRODUTOS
LÁCTEOS
CARNE, CRIAÇÃO E

CAÇA

Fígado de vitela

155 µg

Espargos

175 µg

Espinafres

150 µg

Grelos de couve

90 µg

Grelos de nabo

90 µg

Couve-de-bruxelas

135 µg

Beterraba (raiz)

109 µg

Brócolos

90 µg

Couve lombarda

150 µg

Feijão frade (feijão miúdo)

630 µg

Feijão manteiga

360 µg

Grão seco de soja

328 µg

Feijão branco

300 µg

Grão-de-bico

180 µg

Favas frescas

145 µg

BATATAS, PRODUTOS
HORTÍCOLAS E
DERIVADOS

FOLATO

LEGUMINOSAS
FRESCAS E SECAS E
DERIVADOS

Tabela 1 - Fontes alimentares de vitaminas B6, B12 e folato. Os parâmetros utilizados
para a selecção dos alimentos presentes foram: estado cru, alguns dos mais ricos dentro de cada
grupo de alimentos e os alimentos, habitualmente, disponíveis para consumo em Portugal. Não
foram incluídos alimentos cuja ingestão de 100g não é, facilmente, atingida. (Adaptado de:
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Tabela da Composição dos Alimentos. Lisboa:
INSA; 2007)

Anexo 2
_________________________________________________________________
Fontes alimentares de niacina

mg niacina/100g

Fontes alimentares

(Triptofano/60)/100g

Peito de cabrito

6,1

4,4

Entrecosto de porco

7,2

4,2

Perna de porco gorda

7,5

3,3

Costeleta de vitela

6,6

4,3

Fígado de vitela

11

4,8

Codorniz sem pele

9,1

5,8

Peito de frango sem

11

4,5

Peito de peru sem pele

7,9

4,4

Atum fresco

10

4,6

PESCADO E

Cavala

9,0

3,8

DERIVADOS

Sarda

5,8

3,5

Sardinha meio-gorda

6,2

3,5

Cogumelos

3,2

0,3

Flocos de trigo e arroz

31

1,8

16

2,4

15

5,5

CARNE, CRIAÇÃO E
CAÇA

pele

NIACINA

BATATAS,
PRODUTOS
HORTICOLAS E
DERIVADOS

enriquecidos

com

CEREAIS E
vitaminas, cálcio e ferro
DERIVADOS
Flocos de trigo integral
tipo All-Bran Flakes
FRUTOS FRESCOS

Miolo de amendoim*

E DERIVADOS

Tabela 2

- Fontes alimentares de niacina. Os parâmetros utilizados para a selecção dos

alimentos presentes foram: estado cru, alguns dos mais ricos dentro de cada grupo, e os
alimentos, habitualmente, disponíveis para venda em Portugal. Não foram incluídos alimentos cuja
ingestão de 100g não é, facilmente, atingida (Adaptado de: Instituto Nacional de Saúde Dr.
Ricardo Jorge. Tabela da Composição dos Alimentos. Lisboa: INSA; 2007)

*A ingestão de 100 g de miolo de amendoim não é facilmente atingida, contudo,
quantidades menores continuam a fornecer quantidades substanciais desta vitamina

Anexo 3
_________________________________________________________________
Fontes alimentares de vitamina C

mg/100g

Fontes alimentares
Couve-flor

73

Couve-de bruxelas

115

Pimento

90

Couve-galega

148

Couve-portuguesa

90

Grelos de couve

79

Grelos de nabo

84

Kiwi

72

Laranja (3 variedades)

57

Limão

55

Morango

47

Tangera

42

Toranja

43

FRUTOS FRESCOS E

Tangerina

32

DERIVADOS

Clementina

40

Melão (3 variedades)

30

Meloa

26

Framboesa

30

Manga

23

Nectarina

37

Castanha

51

BATATAS, PRODUTOS
HORTÍCOLAS E
DERIVADOS

VITAMINA C

Tabela 3

- Fontes alimentares de vitamina C. Os parâmetros utilizados para a selecção

dos alimentos presentes foram: estado cru, alguns dos mais ricos dentro de cada grupo e os
alimentos, habitualmente, disponíveis para venda em Portugal. Não foram incluídos alimentos cuja
ingestão de 100g não é facilmente atingida. (Adaptado de: Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo
Jorge. Tabela da Composição dos Alimentos. Lisboa: INSA; 2007)

Anexo 4
_________________________________________________________________
Fontes alimentares de vitamina E

mg Į-tocoferol/100g

Fontes alimentares
Miolo de avelã

25

Miolo de amêndoa com

24

FRUTOS FRESCOS E
pele
DERIVADOS

VITAMINA E

AZEITE, ÓLEOS E
GORDURAS

Miolo de pinhão

10

Miolo amendoim

9,9

“Becel”

84

Óleo de girassol

65

Óleo alimentar

61

Creme vegetal para barrar

66

(35%

gordura

com

fitoesteróis)
Creme vegetal para barrar

40

70% gordura com sal

Tabela 4

- Fontes alimentares de Vitamina E. Os parâmetros utilizados para a selecção

dos alimentos presentes foram: estado cru, alguns dos mais ricos dentro de cada grupo e os
alimentos, habitualmente, disponíveis para venda, em Portugal. (Adaptado de: Instituto Nacional
de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Tabela da Composição dos Alimentos. Lisboa: INSA; 2007)

Anexo 5
_________________________________________________________________
Fontes alimentares de carotenóides

µg caroteno/100g

Fontes alimentares
Abóbora

962

Brócolos

1066

Cenoura

5600

Couve-galega

2485

Couve-lombarda

995

Couve-portuguesa

1400

Espinafres

3300

Grelos de couve

1078

Grelos de nabo

1226

Pimento

1300

Ameixa branca

640

Damasco

1100

Dióspiro

1060

Manga

1800

Melão (3 variedades)

1000

Meloa

1000

Tomate

510

BATATAS, PRODUTOS
HORTÍCOLAS E
DERIVADOS

CAROTENOS*

FRUTOS FRESCOS E
DERIVADOS

Tabela 5

- Fontes alimentares de carotenóides. Os parâmetros utilizados para a selecção

dos alimentos presentes foram: estado cru, alguns dos mais ricos dentro de cada grupo e os
alimentos, habitualmente, disponíveis para venda, em Portugal. Não foram incluídos alimentos
cuja ingestão de 100g não é facilmente atingida. (Adaptado de: Instituto Nacional de Saúde Dr.
Ricardo Jorge. Tabela da Composição dos Alimentos. Lisboa: INSA; 2007)

* O teor de carotenos corresponde ao total dos carotenóides com actividade vitamínica A.

