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Contexto do envelhecimento mundial e demência

– Países ricos

• Envelhecimento populacional gradual

• Planejamento, organização dos serviços de saúde 

– Países de renda média e baixa

• Envelhecimento populacional rápido e recente

• Desorganização em relação ao planejamento de serviços e 

alocação de recursos

– Incidência de demência aumenta com a idade

• Crescimento exponencial do número de pessoas com 

demência nos países de renda média e baixa



Número estimado de pessoas com demência no mundo

Países em 

desenvolvimento

2001 - 60%, ~15/24 m

2040 – 71%, ~58/81 m

Ferri et al, Lancet 2005



Desenvolvimento e estudos sobre prevalência de demência

Ferri et al, Lancet 2005



Atividades de lazer e funcionamento cognitivo

Estudos de coorte com idosos, de base 

populacional, têm investigado a associação entre 
participação em atividades de lazer e incidência 

de demência e declínio cognitivo

↓

Participação em atividades de lazer associada 

com redução do risco de demência e declínio 
cognitivo. 

↓

Maior participação associada com menor risco

Scarmeas et al (2001); Verghese et al (2003); Wang et al (2002); Laurin et al (2001); 

Glei et al (2005); Bassuk et al (1999)



Objetivo

— Investigar a associação entre participação em 

atividades de lazer e funcionamento cognitivo em uma 
população de idosos de baixa renda em São Paulo



Formação da coorte

São Paulo Ageing & Health 
Study (SPAH)

Avaliação inicial: 2003/2005

2072 participantes com 65 

anos ou mais

Seguimento: 2005/2007

(Scazufca et al; Int Psychogeriatr 2008, 20:394-405) 



• Inclusão e avaliação inicial no SPAH

• Sem diagnóstico de demência na inclusão da coorte

• Participação no seguimento

Amostra

Compuseram a amostra 

deste estudo 1243 

idosos



Avaliação - Exposição

Avaliação - Desfecho

―Funcionamento cognitivo 

• Community Screening Instrument for dementia, CSI-D



Análise 

― Efeito da participação em atividades de lazer na 
inclusão do estudo sobre o funcionamento cognitivo 

no seguimento

• Regressão linear múltipla, com intervalo de 95% de 
confiança.

Análises ajustadas para as características 
sociodemográficas, estado funcional e 
funcionamento cognitivo na inclusão do estudo



Resultados – participação em atividades de lazer 

na inclusão
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Figura 1. Proporção de idosos que relataram 

participação nas diferentes categorias de atividades 

(n=1243).



Resultados - efeito da participação em atividades 
de lazer na inclusão sobre o funcionamento 

cognitivo 
no seguimento

Participação em Atividades Funcionamento Cognitivo 

β (IC 95%)                    P

Todas as atividades 0,9 (0,4 a 1,4)          P<0,001

Atividades sociais 0,5 (-0,6 a 1,6)         P=0,3

Atividades físicas 1,5 (-0,1 a  3,2)       P=0,07

Atividades cognitivas 3,0 (1,4 a 4,6)         P<0,001



Discussão

―Estudos sobre participação em atividades de lazer 

• Países ricos - melhores condições socioeconômicas e maior 
participação em atividades que requerem maior nível 
educacional e poder aquisitivo do que em países de renda 
média e baixa.

―Necessidade de compreensão do efeito da participação 
em atividades de lazer sobre o funcionamento cognitivo 

em uma população de baixa renda e escolaridade

― Identificação de fatores ambientais “protetores” para 

declínio cognitivo e demência

• Políticas públicas de saúde voltadas para a população idosa 
devem enfatizar a participação em atividades de lazer →
Abordagem não farmacológica para redução do risco de 
declínio cognitivo e demência
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