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RESUMO

Alguns estudos apontam para o efeito benéfico do uso isolado de Ginkgo biloba ou
ômega 3 na cognição de idosos. Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi verificar se
o uso associado destas duas substâncias potencializa a melhora cognitiva em
mulheres idosas (n=43), de 60 a 70 anos, saudáveis e com escolaridade igual ou
superior a oito anos. Realizou-se um estudo duplo-cego, placebo controlado e
randomizado. As substâncias foram administradas por 3 meses, de acordo com o
grupo

de

tratamento:

placebo+placebo

(n=12),

ginkgo+placebo

(n=10),

ômega3+placebo (n=11) e, ômega3+ginkgo (n=10). Os comprimidos continham 80 mg
de extrato seco de Ginkgo biloba e as cápsulas, 1 g de óleo de peixe (rico em ômega
3). Exames laboratoriais, testes cognitivos e escalas para ansiedade, depressão e
qualidade de vida foram aplicadas no início e ao final do tratamento. Não encontramos
melhoras na funções cognitivas avaliadas em nenhum dos quatro grupos. A ação
conjunta de uma série de fatores podem ser destacados para auxiliar a compreensão
dos resultados finais, como o tempo de tratamento, doses insuficientes das
substâncias, alta escolaridade das idosas e pequeno número de sujeitos em cada
grupo. A comparação da literatura com nossos achados demonstrou que não há um
consenso sobre os testes cognitivos a serem utilizados, as doses e tempo de uso das
duas substâncias.

Palavras-chave: Ginkgo biloba, Ácidos graxos Ômega-3, Envelhecimento, Cognição
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1. INTRODUÇÃO

O declínio cognitivo é condição natural do envelhecimento e bem aceito na literatura
especializada (1). Na tentativa de compreender este fenômeno, diferentes causas são
mencionadas, dentre as quais: a diminuição da velocidade de processamento, redução da
capacidade da memória operacional, mudanças no funcionamento do lobo frontal, déficits
sensoriais, diminuição da atenção e da neurotransmissão (2). O retardo deste processo ou
mesmo a melhora cognitiva são possibilidades para os idosos ao considerarmos garantia de
dieta adequada e os recursos oferecidos pela medicina complementar.
A Medicina Complementar, ou alternativa, constitui o diagnóstico, tratamento e/ou
prevenção complementar à abordagem tradicional, contribuindo para um objetivo em comum
e satisfazendo à demanda de forma não ortodoxa (3). Segundo a Organização Mundial de
Saúde, o termo pode se referir às práticas de saúde que não fazem parte da cultura e que
não integram o sistema de saúde dominante de um país, mas tornam-se disponível por meio
do contato com a medicina tradicional de outro país. Dentre as seis categorias na qual a
medicina alternativa está dividida, A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) se encontra na
categoria medicina fitoterápica. A Ginkgo biloba é uma planta amplamente difundida na
MTC, mas só há cerca de trinta anos vem sendo utilizada e pesquisada no Ocidente como
suplemento para melhora cognitiva.
Por outro lado, a alimentação adequada configura-se como fator fundamental para a
manutenção do bom funcionamento do organismo. As gorduras e óleos são fontes de
nutrientes de extrema importância e proporcionam a fonte mais concentrada de energia que
se tem conhecimento. Determinados grupos de substâncias são essenciais, pois o
organismo animal não é capaz de sintetizá-las, sendo disponíveis apenas por meio da
ingesta. Deste grupo, destaca-se o ômega 3 e seu papel fundamental na membrana celular
e processos metabólicos, em especial, na manutenção das funções cerebrais e a
transmissão de impulsos nervosos (4).

1.1 Justificativa

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (5), os idosos
correspondem a 8,6% da população brasileira, ou seja, existem cerca de 15 milhões de
pessoas com 60 anos ou mais de idade no Brasil. A estimativa é que este número cresça
mundialmente. Análises do mesmo Instituto mostram que, de acordo com projeções,
exisistirão cerca de 1.900 milhões de pessoas idosas em todo o mundo em 2050 (5). Sendo
assim, pesquisar alternativas que promovam melhora cognitiva em idosos é importante. Há
uma grande procura por substâncias que possibilitem benefícios ao desempenho cognitivo
durante o envelhecimento, em especial, ao associado à memória.
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Evidências da literatura destacam que a suplementação da dieta com ômega 3 e o uso
de extrato seco da Ginkgo biloba, isoladamente, são eficientes em melhorar o desempenho
em uma série de funções cognitivas. Nossa pesquisa é inédita ao avaliar o efeito das duas
substâncias em questão conjuntamente. Ademais, possui grande rigor científico por se tratar
de estudo duplo-cego, placebo-controlado e randomizado.

1.2 Hipótese

A hipótese deste estudo consistiu na possibilidade que o uso de ômega-3, na forma de
cápsulas de óleo de peixe 1g/dia, associado ao de Ginkgo biloba, cápsulas diárias de 80 mg,
ampliasse o efeito benéfico na cognição de idosos verificados quando usados isoladamente.

1.3 Objetivo

Verificar o efeito da associação do ômega-3 e da Ginkgo biloba na cognição de idosas
saudáveis.

1.3.1 Objetivos específicos

1) Identificar os efeitos do tratamento isolado e conjunto, em comparação ao placebo, em
testes que avaliam memória de curto e longo prazo, na aprendizagem e atenção de
idosas saudáveis.
2) Verificar os efeitos do tratamento isolado e conjunto, em comparação ao placebo, em
escalas que medem sintomas depressivos, ansiedade (como traço de personalidade e
a situacional) e percepção de qualidade de vida.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

Inicialmente, foram descritos aspectos básicos acerca da cognição e principais
mudanças durante o envelhecimento. Em seguida, foram apresentadas as duas substâncias
utilizadas nesta pesquisa – o ômega 3 e a Ginkgo biloba – com os estudos que vem sendo
realizados sobre efeitos do uso crônico de cada uma, de forma isolada, nas funções cognitiva
de idosos saudáveis.

2.1 Cognição

A cognição humana engloba uma série de funções que possibilitam a sobrevivência, a
identidade, maior economia energética, desenvolvimento científico e uma série de outros
benefícios à espécie. O sistema funcional cognitivo envolve as fases do processamento da
informação, como percepção, aprendizagem, memória, atenção, vigilância, raciocínio e
solução de problemas. É importante salientar que a separação entre as funções existe para
facilitar a compreensão, pois as funções cognitivas operam de forma conjunta e relacionada.
Tem-se, por exemplo, que as funções atenção e memória estão intimamente
correlacionadas, tendo em vista a necessidade de atender a uma estímulo para poder
memorizá-lo, há autores que propõem, inclusive, que essas funções são facetas de um
mesmo processo e não devem ser consideradas processos diferentes (6).
A memória caracteriza-se como uma função complexa e em amplo estudo por parte
da Neuropsicologia e Psicologia Cognitiva. Inicialmente, foi compreendida por meio de um
conjunto de teorias denominado modelo modal. De acorco com este modelo, o
armazenamento de uma informação consiste em três estágios interconectados. No primeiro
deles, a informação seria amarzenada em depósitos sensoriais, em seguida, em depósitos
de curto prazo e, só então, em depósitos de longo prazo. A idéia central neste modelo é que
para a informação atingir o último estágio, necessariamente, teria de passar pelos outros dois
anteriores. De forma inversa, o caminho a ser seguido seria do último, passando pelo
segundo e chegando ao primeiro. Outra característica do modelo modal, cuja origem está
ligada à teoria da informação, é o entendimento de que as informações são manipuladas por
meio de código. Memorizar implicaria em codificar, permitindo, assim, armazenar o material.
A recordação, ou evocação, envolveria a decodificação da informação (7).
Buscando investigar a relação entre memória operacional e a de curto prazo,
Baddeley e Hitch (1974) desenvolveram um segundo modelo. Inicialmente, os autores
investigavam se o esgotamento da capacidade da memória de curto prazo interferia na
capacidade de raciocício. Verificaram que o prejuízo nesta função era em torno de 35% e
que a taxa de erros permanecia igual. Por este motivo, concluíram que o processo envolve
diferentes sistemas e a manipulação da informação não é sequencial. O caso H.M. e os
estudos de Warrington e Shalice (1969 e 1970) corroboraram este modelo, pois se observou

4
que pacientes com déficit da memória de curto prazo apresentavam memória de longo prazo
preservada.
De forma geral, a memória é entendida como a capacidade de adquirir, formar,
armazenar e evocar informações. A descrição dos modelos permite compreender uma
diferença quanto ao tempo e capacidade da memória, ou seja, sua natureza. Esta pode ser
classificada como de curto ou longo prazo, esta distinção já é clássica e foi descrita por
William James, em 1890. A primeira caracteriza-se como uma memória de capacidade
limitada, que pode ser recuperada apenas imediatamente após sua aquisição. Nela, a
informação permanece brevemente, pois é logo substituída por uma mais nova, na
sequência. A memória de longo prazo possui capacidade muito ampla e sua recuperação é
feita após um intervalo de tempo. Em suma, refere-se a tudo que não é memória de curto
prazo (7). A memória também pode ser classificada quanto à sua natureza, podendo ser
declarativa, quando pode ser, conscientemente, evocada por forma verbal ou por meio de
imagens, ou não declarativa que envolve habilidades, hábitos e priming1*. A definição de
aprendizagem está implícita no conceito de memória, pois pode ser compreendida como o
momento inicial deste processo, onde há aquisição da informação. Faz parte do conceito de
inteligência, juntamente com a habilidade de adaptação ao meio e possibilidade de pensar de
forma abstrata (8).
As funções executivas englobam quatro componentes: a volição, o planejamento e o
próposito de ação e a efetividade do desempenho (9). São as capacidades relacionadas às
estratégias de aproximação, julgamento, planejamento ou execução de tarefas cognitivas,
abstração e solução de problemas, organização sequencial baseada em estratégias lógicas,
mudanças mentais ou de ação com flexibilidade e monitoramento do desempenho (10). As
funções executivas, então, dizem respeito a uma série de habilidades cognitivas, de
funcionamento de alta sofisticação.

2.2 O envelhecimento e declínio cognitivo

As melhoras significativas nas condições de vida e os avanços tecnológicos na área
médica culminaram na diminuição da mortalidade e no aumento da expectativa de vida. A
mudança no perfil da população acarreta novos desafios. Fazem parte deste quadro, as
modificações significativas no organismo humano a partir da meia-idade e início da velhice.
Dentre elas, há o declínio congnitivo. Trata-se de uma condição natural do envelhecimento e
bem aceito na literatura. É chamado de Declínio Cognitivo Associado com a Idade – AgeAssociated Cognitive Decline (1).
Durante o envelhecimento ocorre a redução significativa do número de neurônios,
possivelmente em virtude do aumento da quantidade de agressões por radicais livres, pela
diminuição da irrigação cerebral e outros fatores ainda desconhecidos (11). Atualmente, temse que neste período há um desequilíbrio entre a perda neuronal e a capacidade de
1*

Squire e Zola-Morgan, 1995; Squire e Knowlton, 1995 apud

(7)

.
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reparação do tecido cerebral, sendo a primeira muito superior, especialmente no córtex
frontal, parietal e temporal (11). Existem, ainda, alguns fatores que tem sido estabelecidos
como de risco para aumento do prejuízo cognitivo, a saber: idade, escolaridade, gênero,
histórico familiar, uso de determinadas substâncias psicoativas, estresse, características da
dieta e socialização (12).
As principais mudanças observadas no envelhecimento são a redução da velocidade
no processamento de informações, decréscimo de atenção, déficit sensorial, redução da
capacidade de memória operacional, prejuízo na função do lobo frontal e na função
neurotransmissora, além da deterioração da circulação sanguínea central e da barreira
hematoencefálica (2). Contudo, processos que abarcam habilidades cristalizadas como, por
exemplo, a compreensão e conhecimento verbal, tendem a manter-se e melhorar no idoso. O
mesmo não ocorre com processos que abarcam habilidades fluidas, pois tarefas que foram
aprendidas, mas pouco executadas durante a vida, tendem a ser esquecidas mais facilmente
(12,13)
.

2.3 Ômega 3

Os ácidos graxos essenciais (AGE) recebem essa denominação porque são obtidos
somente pela dieta, o organismo animal não é capaz de sintetizá-los (14,15). São encontrados
em grande parte dos óleos vegetais, nas sementes e nos peixes de água fria. O ácido
linoléico (LA) ou n-6 e o ácido alfa-linolênico (ALA) ou n-3 são considerados AGE e seus
metabólitos mais conhecidos são os ácidos gamalinolênico (GLA), dihomogamalinolênico
(DGLA), araquidônico (AA) e ácidos eicosapentanóico (EPA), docosahexanóico (DHA),
respectivamente. Devido à longa cadeia carbônica e ao número de insaturações esses
ácidos graxos são classificados como ácidos graxos poliinsaturados (PUFA). As famílias de
ômega 3 e 6 constituem uma parte significativa do grupo ácidos graxos poliinsaturados.
Apresentam insaturações separadas apenas por um carbono metilênico e são divididas
conforme a localização da primeira dupla ligação na cadeia carbônica, a contar do lado
oposto à carboxila. A representação da formação das duas famílias, n-3 e n-6, e as enzimas
envolvidas estão dispostas na Fig. 1.
Essas duas classes de PUFA são metabolicamente e funcionalmente distintas e
possuem funções fisiológicas opostas; por exemplo, enquanto o n-3 suprime a síntese de
citocinas IL-1 e IL-6 aumentando IL-2, n-6 produz efeito oposto promovendo a liberação de
hormônio liberador de corticotrofina (CRH) pelo aumento na produção de citocinas via AA (16).
Além disso, são constituintes das membranas celulares determinando suas propriedades
biológicas e a resposta celular a muitos estímulos (17).
Os PUFA podem modificar a atividade da proteína kinase C, mediar à ação de fatores
de crescimento, modular a resposta imunológica, influenciarem a síntese de radicais livres e
óxido nítrico, modificar a fluidez da membrana neuronal, modificar enzimas ligadas à
atividade da membrana e seu funcionamento e de canais iônicos, o número e afinidade de
receptores (16,17). Além disso, podem reduzir os níveis de colesterol e triglicérides, prevenir
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doenças coronarianas, ter ação antiinflamatória, caracterizando-se como essenciais para o
crescimento e desenvolvimento normais (17).

Fig 1 – Biossíntese dos Ácidos Graxos Poliinsaturados

Óleo de prímula

Óleo de peixe

Óleo de girassol

Óleo de linhaça

Óleo de milho

Olho de linho

Óleo de cártamo

Folhas verdes

ÔMEGA 6

ÔMEGA 3

Ácido Linoléico (LA)

18:2

↓
Ácido gamalinolênico (GLA)

24:4

←

Elongase

↓
↓
20:4

Δ-5-desaturase

20:4

↓

Ácido alfa-linolênico (ALA)

18:4

20:3

↓
Ácido Araquidônico (AA)

Δ-6-desaturase

18:3

↓
Ácido dihomogamalinolênico (DGLA)

18:3

↓
20:5

Elongase

22:4

Ácido eicosapentanóico (EPA)

↓
22:5

→ 24:5

↓

↓

24:5

24:6
Δ-4- desaturase
22:5

22:6

Ácido Docosahexapentanóico
(DHA)

Fonte: traduzido e adaptado

(15)

.
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Dietas geralmente contêm uma quantidade adequada de ALA, porém a biossíntese de
DHA nem sempre é suficiente para o bom funcionamento do sistema nervoso (18,19). Muitos
estudos sugerem que os PUFA, especialmente o DHA da família n-3, promoveriam a
maturação neuronal e sensorial em crianças (17); no entanto, os indivíduos podem variar em
sua habilidade para sintetizá-los ou incorporá-los no cérebro e em outros tecidos (20,21).
Os PUFA da série ômega 6 estão relacionados à homeostase, à dor, à inflamação e
às gêneses dos tumores, sendo todas elas alterações verificadas a partir das
prostaglandinas. Por outro lado, a alteração da série ômega 3 relaciona-se a modificações
em alguns neurotransmissores: (a) no sistema dopaminérgico, pois a deficiência do ômega 3
pode ocasionar hipofuncionamento das vias mesocortical e mesolímbica; (b) no sistema
serotoninérgico, o aumento da dieta de ômega 3 aumenta a atividade central da 5HT (área
córtex pré-frontal) com consequente diminuição da agressividade e da impulsividade e (c) no
sistema glutamatérgico: onde exerce um efeito neuroprotetor contra a exocitoxicidade
induzida pelo NMDA (16,17).
Uma revisão minuciosa da literatura foi realizada e encontrou-se um número limitado
de trabalhos investigando o tema ácidos graxos poliinsaturados na população idosa e
funcionamento cognitivo. Um resumo dos estudos selecionados para nossa revisão foi
organizado na forma de tabelas (Tab. 1 e Tab. 2). Nosso levantamento englobou pesquisas
com idosos, de ambos os gêneros. Os estudos encontrados visavam investigar a correlação
entre o consumo de peixe, ou a concentração de ômega 3 no sangue, e funcionamento
cognitivo. A grande maioria dos autores realizou estudos prospectivos, apenas dois estudos
encontrados eram de caráter duplo-cego, placebo controlado e randomizado (22,23).
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TAB. 1 - SÍNTESE DO LEVANTAMENTO DOS ESTUDOS SOBRE ÔMEGA 3 E EFEITOS NA COGNIÇÃO DE IDOSOS

Autor

Ano

Estudo

Amostra

Duração

Intervenção

Resultados

Requejo et al

2003

Longitudinal

n = 168
65-90 anos

-

-

Sujeitos com função intectual satifatória consumiam
mais peixe. Não avaliou declínio cognitivo

Kalmijn et al

2004

Longitudinal

n = 1.613
45-70 anos

5 anos

-

Consumo de peixe e ômega 3 está associado a
menor risco de déficits cognitivos

Morris et al

2005

Longitudinal

4 anos

-

Consumo de peixe pode estar associado a
lentificação no declínio cognitivo

Beydoun et al

2007

Longitudinal

n = 2.251
50-60 anos

4 anos

-

Alta concentração de n-3 reduz risco de declínio na
fluência verbal em pacientes não saudáveis

Dullemeijer et al

2007

n = 87
50-70 anos

3 anos

-

Maior índice de PUFA no plasma está relacionado a
menor declínio cognitivo (velocidade sensóriomotora
e Rapidez complexa)

5 anos

-

Ingestão de EPA+DHA pode retardar o declínio
cognitivo em homens idosos

n = 3.718

Longitudinal e
Transversal

≥ 65 anos

n = 210
van Gelder et al

2007

Longitudinal
70-89 anos

Eskelinen et al

2008

Longitudinal

n = 1.449
45-80 anos

21 anos

-

O aumento de PUFA está correlacionado a uma
melhor memória semântica

Johnson et al

2008

Duplo-cego,
placebo
controlado

n = 49
mulheres
60-80 anos

4 meses

G1:DHA 800 mg/d,
G2:luteina 12 mg/d, G3:
DHA+luteína, G4: placebo

Suplementação de DHA e luteína pode ter
benefícios em idosos

van de Rest et al

2008

Duplo-cego,
placebo
controlado

n = 302
≥ 65 anos

26 semanas

EPA-DHA / GR1: 1.800
mg/d, GR2: 400 mg/d,
GR3: placebo

Suplementação com ômega 3 não altera a função
cognitiva

Velho et al

2008

Longitudinal

n = 110
> 65 anos

8,5+/-3,5
meses

-

É necessário investigar o efeito exato dos ômegas
na função cognitiva

Legenda: n=tamanho da amostra. d – dias. FFQ – Questionário de Frequência de Alimentos. G – Grupo. PUFA – Ácido(s) Graxo(s) Poliinsaturado(s)
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TAB. 2 - SÍNTESE DO LEVANTAMENTO DAS AVALIAÇÕES DOS ESTUDOS SOBRE ÔMEGA 3 E EFEITOS NA
COGNIÇÃO DE IDOSOS

Avaliação
Autor

Ano
Física e outras variáveis

Cognitiva

Requejo et al

2003

DIETA: monitoramento, do almoço (5d), gravações do relato de consumo
(7d) e questionário sobre hábitos alimentares.

MEEM

Kalmijn et al

2004

DIETA: Questionário autoaplicável.

Teste de Aprendizagem Verbal, Teste de Stroop, Concept Shifting
Task, Letter Digit Substitution Test e Category Fluency Test

Morris et al

2005

DIETA: Harvard Food Frequency Questionnaire (FFQ). OUTROS:
Anamnese

MEEM, Teste de Boston, Symbol Digit Modalities Test.

Beydoun et al

2007

Concentração de PUFA e colesterol no plasma. OUTROS: Medida de
atividade física, Escala de depressão, IMC, FFQ e relato de hábitos e dados
sociodemográficos

Teste de recuperação tardia de palavras, Procurar símbolos e
Teste de Fluência Verbal

Dullemeijer et al

2007

Medição de PUFA, presença de APOE. OUTROS: Medida de atividade
física para idosos, questionário, FFQ, IMC

MEEM, Concept Shifting Test, Teste de Fluência Verbal, Teste de
Stroop, Letter Digit Substitution Test

van Gelder et al

2007

DIETA: Questionário fechado de histórico de dieta.

MEEM

Eskelinen et al

2008

DIETA: FFQ e entrevista. OUTROS: Pressão Arterial, IMC e colesterol

Category Fluency Test, Purdue Peg Board task, Letter Digit
Substituion Test, MEEM, Teste de Stroop e teste de memória
(Einstein, 1997)

Johnson et al

2008

DIETA: FFQ, 100-item Health Habits and History FFQ. OUTROS: Histórico
de saúde, exame físico e hemograma. Escalas para humor. Medição de
DHA e Luteína no plasma.

Teste de Lista de palavras, Amplitude de Dígitos, Teste de
Stroop, Teste de Fluência Verbal, Shopping List Task, Memory in
Reality (MIR) Apartament Test, NES2 Pattern Comparsion Test

van de Rest et al

2008

Medição de PUFA, presença do APOE. OUTROS: escala para depressão,
IMC, questionário

MEEM, Teste de Aprendizagem Verbal, Amplitude de Dígitos,
Teste de Trilhas versões A e B, Teste de Stroop e de Fluência
Verbal

Velho et al

2008

DIETA: diário sobre a alimentação (3d) Questionário, IMC

MEEM

Legenda: d – dias. IMC – Índice de Massa Corpórea. FFQ – Questionário de Frequência de Alimentos. MEEM – Mini Exame do Estado Mental. PUFA – Ácido(s) Graxo(s)
Poliinsaturado(s)
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Grande parte dos estudos utilizou a análise da dieta como fonte de informação acerca
da quantidade de ômega 3 (22,24-28). Quatro estudos encontrados mediram a quantidade desta
substância no plasma (23,29-31). Duas pesquisas propuseram intervenções, introduzindo de
forma artificial ômega 3 na dieta e mediram a quantidade destas substâncias no sangue
(23,31)
.
A maioria das pesquisas utilizou amostras de tamanho considerável, na maior delas, o
n foi de 3.718 idosos (26). As pesquisas avaliaram amostras mistas quanto ao sexo, exceto
uma em que a amostra era constituída de participantes do sexo feminino (31). Três pesquisas
incluíram, além de idosos, sujeitos adultos e de meia idade (22,25,29). As demais pesquisas
selecionadas tiveram apenas idosos como sujeitos (23,24,26-28,30,31).
Quanto à duração, as pesquisas variaram bastante. Os estudos que não modificaram
a dieta dos participantes duraram de 3 a 5 anos (25-27,29,30). Um estudo forneceu EPA e DHA
aos participantes, na forma de cápsulas, durante 26 semanas (23) e outro estudo forneceu
uma combinação de DHA e Luteína e teve a duração de 4 meses (31). A pesquisa mais longa
teve 21 anos de duração (22).
A maior parte das pesquisas avaliou o consumo de alimentos. O instrumento
padronizado mais utilizado foi o Food Frequency Questionaire (22,26,29-31). O relato dos
sujeitos, gravações sobre consumo de alimentos e outros questionários sobre consumo
também foram utilizados (22-30).
Sobre a avaliação cognitiva, observou-se que grande parte dos estudos optou por
utilizar o Mini Exame do Estado Mental (22-24,26-28,30). Três destas pesquisas utilizaram o
MEEM como único teste para avaliação do funcionamento cognitivo (24,27,28). Trata-se de uma
ferramenta bastante confiável e de fácil aplicação, contudo, é recomendada para rastreio e
não permite avaliar mudanças sutis ou dentre os diferentes domínios cognitivos. O Teste de
Cores e Palavras de Stroop tem sido um dos mais utilizados nas avaliações (22,23,25,30,31), bem
como o teste de Fluência Verbal (23, 29-31).
Quanto às dosagens de ômega 3 utilizadas nas pesquisas, um estudo utilizou 1.800
mg de EPA-DHA e 400 mg de EPA-DHA diários (23) e outro interviu fornecendo 800 mg/dia de
DHA, 12 mg/dia de luteína e a combinação de DHA e luteína (31). Foi relatada boa tolerância
a tratamento e a queixa mais frequente foi desconforto gastrointestinal (23).
Quanto aos resultados, oito pesquisas identificaram uma correlação positiva entre
menor declínio cognitivo e maior consumo de peixe e/ou altas concentrações de ômega 3 (22,
24-27, 29-31)
. Alguns resultados apontaram que o menor de declínio cognitivo se deu somente
na memória semântica (22), velocidade sensóriomotora (22,30), velocidade de processamento
(30)
, função executiva (22), fluência verbal de saudáveis (31) e de hipertensos e dislipidêmicos
(29)
. Houve relato de melhora da memória pela ação do ômega 3 combinada à da luteína (31).
Por ter sido realizada apenas com participantes do sexo masculino, uma pesquisa concluiu
que a ingestão de ômega 3 (EPA+DHA) pode retardar o declínio cognitivo em homens idosos
(27)
.
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É importante salientar um dos estudos duplo-cegos, placebo-controlados e
randomizados também chegou a uma conclusão diferente dos demais: a de que a
intervenção com ômega 3 não altera a função cognitiva (23). Os resultados obtidos, favoráveis
a ingestão dessa substância, coincidem apenas ao se tratar de portadores de determinado
gene (APOE) e nos participantes do sexo masculino, no domínio atenção. O estudo mais
significativo desta seleção foi exigente em sua metodologia, pois teve como caracterítica ser
um estudo duplo-cego, placebo controlado e randomizado, e encontrou resultados
condizentes com a literatura, concluindo que a suplementação de ômega 3 como benéfica à
cognição de idosos saudáveis (31).
A análise dos artigos encontrados permite identificar a necessidade de mais estudos
duplo-cegos, placebo-controlados, com a utilização de avaliações neuropsicológicas
completas e escalas de qualidade de vida. Além disso, o uso de questionários torna
imprecisa a quantificação de ômega 3, o que torna os estudos que fornecem as substâncias
aos voluntários mais interessantes metodologicamente.

2.4 Ginkgo biloba

A árvore da Ginkgo biloba é uma das espécies vivas mais antigas do planeta, sendo
considerada um “fóssil vivo”. Quando adulta, pode atingir cerca de 30 metros de
comprimento e 7 metros de diâmetro. Pertence à família Ginkgoaceae e à classe
Ginkgoatae. Seu nome foi cunhado em 1771, a partir da coloração de seus frutos: o
significado literal da palavra em chinês, Ginkgo biloba, é fruto prateado. O uso desta planta é
extremamente antigo, data do ano 1280 a.C., na dinastia do imperador chinês, Yuan (32).
O extrato seco, EGb761, é feito a partir das folhas da planta. Os principais grupos de
compostos presentes são flavonóides (24%) e terpenos (8%) (33). Os flavonóides da ginkgo
são conhecidos por sua ação antioxidante, de combate aos radicais livres e favorecimento da
ação de enzimas que os degradam. Pesquisadores estabeleceram que o tempo de uso
mínimo do extrato deve ser de oito semanas (34), contudo, não há estudos suficientes
determinando a dose necessária para efeitos benéficos (32).
Os benefícios do extrato seco, relatados até o presente, abarcam sintomas da Doença
de Alzheimer, doenças cardiovasculares, câncer, estresse, perda de memória, zumbido,
manchas de idade e doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia (35). No que se refere à
ação do extrato que possibilita melhora nas funções cognitivas, podem ser destacados
quatro mecanismos: (a) ação antioxidante; (b) anti-plaquetária; (c) inibição da proteína betaamilóide e (d) diminuição da expressão dos receptores benzodiazepínicos periféricos e
conseqüente alívio do estresse (32).
O extrato seco de Ginkgo biloba tem dupla ação ao combater redicais livres e inibir
sua síntese (36). Estudos indicam ação de combate às espécies de óxido radical hidroxila,
peróxido, o superóxido, óxido nítrico, peróxido de hidrogênio e íons de ferro e do
favorecimento das enzimas que as degradam, a saber: superóxido dismutase, catalase e
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peroxidase glutationa (37). Outros autores afirmam, ainda, que a ginkgo estimula secreção de
norepinefrina o que proporciona melhora na circulação sanguínea (38).
Efeitos adversos foram relatados quando do uso de doses muito altas do extrato, os
principais sintomas foram distúrbios gastrointestinais, dores de cabeça, sangramento
excessivo e reações alérgicas (39). Apenas em doses cem vezes maiores do que as mais
altas recomendadas (120 e 240 mg/dia), foram observados graves sintomas de hemorragia
(40)
. Estudos apontam a possibilidade de interação medicamentosa e alertam para o uso
associado
com
medicamentos
anticoagulantes,
antiepiléticos,
antidepressivos,
(41)
antiinflamatórios e fitoterápicos .
Estudo, conduzido por pesquisadores de nosso grupo, mostrou que o tratamento
crônico com extrato seco de Ginkgo biloba contribuiu para melhora cognitiva, aumentando o
desempenho em tarefas de habilidade numérica, construção visuo-espacial, discriminação de
estímulos, linguagem, memória e funções executivas centrais (capacidade de abstração,
integração de informações e flexibilidade mental) em idosos (42).
O EGb761 também favoreceu a redução significativa na Viscosidade do Sangue e
aumento da Perfusão Cerebral nas áreas como: núcleos da base, frontal esquerda e occipital
esquerda. Essa redução na diferença entre as medidas de Perfusão nas áreas citadas e no
cerebelo pode indicar um aumento no Fluxo Sanguíneo Cerebral (FSC) nessas regiões, que
poderiam contribuir para a melhora de funções cognitivas. A melhora da motricidade/praxia
no idoso tratado com Ginkgo biloba poderia estar associada a melhora no FSC nos Núcleos
da Base. Foram observadas, ainda, redução dos prejuízos das Funções Executivas
Superiores e aumento do Fluxo Sangüíneo Cerebral em área do Lobo Frontal esquerdo (42).
A melhora cognitiva pode ser explicada a partir da melhora no Fluxo Sangüíneo
proporcionado pelo uso crônico de EGb761, que por sua vez, age diminuindo a Viscosidade
do Sangue (43,44) e aumentando o suprimento de oxigênio e de glicose para os neurônios (45).
Outra hipótese pertinente, que explicaria a melhora cognitiva trazida pela planta, baseia-se
em estudos recentes com a Ginkgo biloba que especificam sua ação antioxidante sobre o
hipocampo (46). O organismo parece possuir um sistema antioxidativo endógeno que, com o
envelhecimento, tende a funcionar de forma menos eficiente, tornando-se difícil reduzir a
ação oxidativa dos radicais livres. O uso do extrato seco funcionaria como um reforço
adicional, favorecendo as enzimas e contendo o ritmo desse processo, o que representa
melhora na capacidade do organismo se restabelecer (homeostase).
Mais uma hipótese, pelo menos no que se refere à melhora em funções de execução
refletidas pela agilidade na realização da tarefa, poderia ser atribuída ao poder da Ginkgo
biloba de inibição da MAO (monoamina oxidase) (47), aumentando dessa forma os níveis de
neurotransmissores, como a dopamina, por reduzir sua degradação. Ação semelhante, por
inibição da degradação, poderia ocorrer sobre os níveis de serotonina, podendo, dessa
forma, contribuir para a vasodilatação cerebral (receptores 5HT2), sobretudo sobre os vasos
com maior calibre (48).
A Ginkgo biloba também tem atuação sobre o fator de agregação plaquetária (40),
inibindo-o, podendo advir daí sua ação sobre a viscosidade do sangue, reduzindo-a (49). A
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própria ação antioxidativa (50,51,52,53) poderia contribuir para uma melhora vascular, uma vez
que estaria reduzindo o ritmo degenerativo das agressões pelos radicais livres.
Um grupo de estudos verificou associação possitiva entre uso crônico de extrato seco
de Ginkgo biloba e melhora no desempenho cognitivo de idosos (42, 54-56). Como dito
anteriormente, o efeito benéfico desta substância no organismo parece estar relacionada a
diversos mecanismos: melhora do fluxo sanguíneo cerebral, diminuição da viscosidade
sanguínea, ação antioxidante e na neurotransmissão.
Estudos indicam uma possível ação da Ginkgo biloba sobre alterações cognitivas
decorrentes do envelhecimento normal e na Doença de Alzheimer (57-59). Contudo, alguns
estudos não encontraram associação entre melhor desempenho cognitivo e uso crônico de
ginkgo (60-62). Uma síntese dos estudos mais relevantes de nossa revisão da literatura sobre a
Ginkgo biloba foi organizada em forma de tabelas (Tab. 3 e Tab. 4).
Tendo em vista os possíveis benefícios na cognição do uso da ginkgo e do ômega 3,
isoladamente, o presente estudo objetivou investigar se o desempenho cognitivo de
mulheres idosas, investigado por meio de testes que avaliam funções cognitivas, apresenta
melhora após ingestão diária de extrato seco de Ginkgo biloba (EGb761 80 mg/dia) e
Ômega-3 (1 g de óleo de peixe) associados por três meses consecutivos, quando comparado
ao desempenho de grupos placebo e de uso isolado destas substâncias.
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TAB. 3 - SÍNTESE DO LEVANTAMENTO DOS ESTUDOS SOBRE GINKGO BILOBA E EFEITOS NA COGNIÇÃO DE
IDOSOS

Autoria

Ano

Estudo

Amostra

Duração

Intervenção

Resultados e Conclusão

Mix e Crews
(J Altern Complement Med.)

2000

PC, DC, Rand

n = 40
55-86 anos

6 semanas

180 mg/dia

O extrato pode melhorar certas funções cognitivas em adultos
mais velhos e idosos saudáveis

Solomon et al.
(JAMA)

2002

PC, DC, Rand

n = 230
60 anos ou
mais

6 semanas

120 mg/d
(3x40 mg)

Não houve melhoras na cognição no grupo ginkgo

Mix e Crews
(Hum Psychopharmacol.)

2002

PC, DC, Rand

n = 240
60 anos e
mais

6 semanas

180 mg/dia

No grupo ginkgo houve melhora na memória de longo prazo,
flexibilidade mental e habilidade fluida.

Santos-Galduróz et al.
(Pharmacopsychiatry)

2003

PC, DC, Rand

n = 48
homens
60-70 anos

8 meses

80 mg/d

Grupo ginkgo houve redução na viscosidade, aumento da
perfusão cerebral, melhora da cognição

Cieza et al.
(Arch Med Res)

2003

PC, DC, Rand

n = 66
50-65 anos

4 semanas

240 mg/dia

Melhora do grupo ginkgo na perfomance motora e estado de
humor

Dodge et al.
(Neurology)

2008

PC, DC, Rand

n = 118
85 anos ou
mais

42 meses
(3 anos e
meio)

240 mg/dia
(3x80 mg)

Não houve diferença nos grupos. Mais casos de AVC (6) e
Ataque Isquêmico Transitório no grupo ginkgo

GEM Study
Snitz et al.
(JAMA)

2009

PC, DC, Rand,
multicêntrico

n = 3069
75 anos ou
mais

6,1 anos

240 mg/dia
(2x120 mg)

Não foi efetivo em reduzir o declínio cognitivo.
Maior número de casos de AVC no grupo ginkgo

Legenda: n=tamanho da amostra. AVC – Acidente Vascular Cerebral. DC – Duplo-cego. PC – Placebo-controlado. Rand – Randomizado.
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TAB. 4 - SÍNTESE DO LEVANTAMENTO DAS AVALIAÇÕES DOS ESTUDOS SOBRE GINKGO BILOBA E EFEITOS NA
COGNIÇÃO DE IDOSOS
Avaliação

Autoria

Ano

Mix e Crews
(J Altern Complement Med.)

2000

MEEM. Acompanhamento por meio
de questionário

Subtestes Cubos (WAIS-III BD) e Procurar Símbolos (WAIS-III DS) e Faces I e II (WMS-III FI) e
Selective Reminding Test

Solomon et al.
(JAMA)

2002

Questionário (memória). Escala da
Impressão Global de Mudança pelo
cuidador

California Verbal Learning Test, Memória Lógica (WMS-R), Visual Reproduction Subscale.
Procurar Símbolos (WAIS-R), Teste de Stroop, Amplitude de Dígitos, Mental Control (WMS-R).
Controlled Category Fluency Test, Teste de Nomeação de Boston

Mix e Crews
(Hum Psychopharmacol.)

2002

MEEM. Acompanhamento por meio
de questionário

Subtestes Cubos (WAIS-III) e Procurar Símbolos (WAIS-III) e Faces I e II (WMS-III FI) e
Selective Reminding Test

Santos-Galduróz et al.
(Pharmacopsychiatry)

2003

SPECT, viscosidade, exames de
sangue

Blocos de Corsi, Atenção Concentrada de Toulouse-Pieron, Verbal Free Recall, WAIS-R,
WMS-R, Rey-Osterrieth Figure, Wisconsin Card Sort Test.

Cieza et al.
(Arch Med Res)

2003

Escalas visuais de auto avaliação do
sujeito acerca da qualidade de vida e
saúde geral

Escalas visuais de auto avaliação do sujeito acerca do funcionamento mental

Dodge et al.
(Neurology)

2008

MEEM, sint depressivos. Entrevistas,
história médica, hemograma, MRI.

Pontuação Clínica de Demência (CDR) e declínio em memória episódica (AD-10 Word List
Delayed Recall Test).

2009

Exames de sangue, histórico,
medicamentos. Acompanhamentos
semestrais e anuais

3MEEM,, ADAS, National Adult Reading Test, Raven’s Coloured Progressive Matrices,
California Verbal Learning Test, Delayed Recall Rey-Osterrrieth Modified Figure WAIS-R, Block
Design, Rey-Osterrrieth Modified Figure, Teste de Nomeação de Boston, Geração de Palavras,
Testes de Trilhas A e B, Span de Dígitos (WAIS-R), Teste de Stroop

GEM Study
Snitz et al.
(JAMA)

Outras medidas

Cognitiva

Legenda: ADAS – Escala de Avaliação da Doença de Alzheimer. MEEM – Mini Exame do Estado Mental. MRI – Ressônância Magnética por Imagem.
SPECT – Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton Único. WAIS - Escala de Inteligência Wechsler para Adultos.WMS - Escala Wechsler de
Memória. GEM – Estudo Ginkgo Avaliação de Memória.
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3. MATERIAIS E MÉTODO

3.1 Procedimento ético

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de
São Paulo (CEP 1405/07), conforme consta anexo (Anexo 1).
Os voluntários do estudo receberam, por escrito e verbalmente, todos os
esclarecimentos pertinentes à pesquisa, inclusive os aspectos relativos à segurança e aos
riscos da substância já comercializada no Brasil.
As informações quanto aos possíveis efeitos colaterais e risco do uso da Ginkgo
biloba e do ômega 3 foram descritos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo
2) e informados verbalmente, de acordo com o dispositivo das Resoluções 196/96 e 251/97,
do Conselho Nacional de Saúde. Neste documento foi assegurado o acesso dos voluntários
aos profissionais da pesquisa e ao Comitê de Ética da UNIFESP em qualquer momento da
participação, bem como o direito de desistência e garantia de sigilo das informações. Uma
via do documento foi entregue ao voluntário e outra ficou em posse dos pesquisadores.

3.2 Recrutamento dos voluntários

A divulgação ocorreu na forma de anúncio na mídia da cidade de São Paulo (rádio e
imprensa). As interessadas contatavam os pesquisadores por telefone. Uma triagem inicial
era realizada neste contato, pela enfermeira da AFIP. Os seguintes dados eram coletados:
nome completo, data de nascimento, telefone, endereço, escolaridade, uso de medicamentos
e doenças. Caso o sujeito preenchesse os critérios de inclusão e nenhum dos de exclusão,
era agendada uma entrevista com a psicóloga (D.T.D.). Nesta, a voluntária recebia
informações sobre o estudo, assinava o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Anexo 2) e dados pessoais e de saúde eram coletados.

Critérios de inclusão:
Voluntárias saudáveis. Mulheres, de idades entre 60 e 70 anos, com 8 anos de escolaridade
ou mais e que tivessem português como primeira língua.
Os critérios de inclusão foram estabelecidos a partir de pesquisas acerca do
funcionamento cognitivo nas diferentes idades, gêneros e anos de estudo. Autores afirmam
que, após os 55 anos, ocorrem declínios de várias funções cognitivas, especialmente
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atenção, velocidade de processamento da informação e memória (63). Limitar a faixa etária a
ser estudada permite controlar a o efeito da idade nos resultados dos testes cognitivos. Um
estudo verificou que homens idosos, entre 60 e 70 anos, apresentam déficits na memória de
longo prazo e nas funções superiores, este último verificado pelo aumento de perseverações
e maior dificuldade em de integração das informações (13).
A cognição também pode variar de acordo com a escolaridade. Maior número de anos
de estudo está associado ao melhor desempenho em testes que avaliam cognição (64,65).
Sendo assim, procuramos estabelecer uma nota de corte (idade e anos de estudo) e
selecionamos um gênero, o feminino, de forma a (1) evitar que se tornassem variáveis
intervenientes, inclusive na análise estatística (65), (2) possibilitar a comparação de nossa
amostra com as de outras pesquisas desenvolvidas em nosso grupo e (3) investigar uma
população relevante de acordo com as projeções para distribuição etária e de gênero do
Brasil.

Critérios de exclusão:


Antecedentes de processos alérgicos;



Antecedentes patológicos de origem hepática, cardiovascular, renal, pulmonar, endócrina,
neurológica e outros;



Transtornos psiquiátricos;



Uso de medicamentos com ação no Sistema Nervoso Central;



Uso de bebidas alcoólicas mais que 4 doses/semana e uso de tabaco;



Alterações importantes nos exames laboratoriais;



Escolaridade inferior a 8 anos;



Resultado inferior a 24 pontos no Mini Exame do Estado Mental-MEEM (66,67)

Critério de exclusão durante o estudo:


Qualquer alteração nos exames clínicos e laboratoriais.



Efeitos adversos relevantes
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3.3. Procedimento experimental

Foi realizado estudo duplo-cego, placebo controlado e randomizado. Por meio de
sorteio, os participantes foram alocados em um dos quatro grupos: Placebo-placebo, Ginkgoplacebo, Ômega3-placebo e Ginkgo-Ômega3.
Estudo clínico anterior, com tratamento crônico de ginkgo, estabeleceu que o tempo
mínimo de uso é de dois meses (34). Quanto ao ômega 3 (EPA e DHA), foram encontradas
pesquisas clínicas cuja duração do tratamento foi de 3 meses (68,69). Tendo em vista estudo
anterior realizado no departamento (42), as recomendações do fabricante e dados da literatura
mencionados, foram estabelecidos o tempo de uso, 3 meses, e as doses de cada substância
a serem tomadas. As cápsulas de Ginkgo biloba fornecidas continham 80 mg de extrato seco
- EGb761, padrão na maioria dos extratos comercializados. O ômega-3 era administrado na
forma de óleo de peixe, cada cápsula continha 0,2 g de ômega-3 EPA (ácido eicosapentaenóico) e 0,1 g de ômega-3 DHA (ácido docosahexaenóico). Ambas foram adquiridas
no Herbarium Laboratório Botânico LTDA. As cápsulas de placebo de ômega eram
constituídas de parafina líquida e os comprimidos placebos de ginkgo continham talco/amido.
A parafina líquida não causa inconvenientes ao paciente e simula o aspecto exterior das
cápsulas contendo óleo. A coloração amarelada semelhante a do óleo foi obtida pelo
acréscimo do corante amarelo #2. O sorteio foi realizado pelo investigador principal (J.C.G.).
Este entregava recipientes numerados à outra pesquisadora responsável pelas entrevistas,
escalas e avaliações cognitivas (D.T.D.).
Após a entrevista inicial, era agendada em sessão para avaliação cognitiva e
aplicação de escalas e a voluntária, encaminhada a realizar os exames laboratoriais. Caso
não fossem preenchidos os critérios de exclusão, referentes ao resultado dos exames de
laboratório, do Mini Mental e das escalas, as cápsulas eram entregues à participante. Cada
uma delas foi orientada a ingerir uma cápsulas de cada, à noite, antes do jantar, durante três
meses e fazer o controle da ingesta em uma tabela. Antes do término de um mês de
tratamento, a participante comparecia ao centro de pesquisa para retirar mais cápsulas,
relatar possíveis efeitos adversos e informar mudanças significativas na rotina, estado de
saúde e/ou medicações. Ademais, as voluntárias eram orientadas a não realizar mudanças
na dieta e atividade física. A distribuição das cápsulas, conforme a divisão de grupos foi
organizada na forma de figura (Fig. 2).

19
Fig. 2 – Esquema terapêutico: divisão das cápsulas conforme o grupo

Grupos experimentais

Esquema posológico

Grupo I – Placebo + Placebo

1 cápsula de Placebo

1 cápsulas de parafina líquida

Grupo II – Ginkgo + Placebo

1 cápsula de Ginkgo biloba

1 cápsula de parafina líquida

Grupo III – Placebo + Ômega 3

1 cápsula de Placebo

1 cápsula de óleo de peixe

Grupo IV – Ginkgo + Ômega 3

1 cápsula de Ginkgo biloba

1 cápsula de óleo de peixe

Os exames laboratoriais, avaliações cognitivas e escalas foram realizados no início e
após três meses. Os mesmos instrumentos foram utilizados para todos os quatro grupos. A
Fig. 3 descreve o esquema de avaliações utilizado, sendo o mesmo para todos os grupos.

Fig. 3 – Esquema de avaliações realizadas

AVALIAÇÕES/ESCALAS/TESTES
Tempo 0

1º Mês

2º Mês

Avaliações Clínica e
Cognitiva

3º Mês
Avaliações Clínica e
Cognitiva

Avaliação Clínica

Avaliação Clínica

Escalas

Escalas

Exames
laboratoriais

Exames
laboratoriais

Os locais utilizados foram as instalações da AFIP e da Unidade de Depência de
Drogas (UDED). As salas de aplicação da bateria cognitiva continham uma mesa, duas
cadeiras, uma maca, uma pia e um telefone. A temperatura e a iluminação eram adequadas.
A ordem dos testes foi mesclada quanto à função avaliada visando minimizar o efeito
fadiga. A bateria incluiu testes padronizados de atenção, aprendizagem, memória e
linguagem. Os testes foram escolhidos a partir de outros estudos, realizados por
pesquisadores de nosso grupo, que permitiram verificar quais medidas eram mais sensíveis
a possíveis mudanças na cognição (42,70,71). Descrições detalhadas sobre os testes podem
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ser encontradas em outros trabalhos
seguidos da descrição:

(9,72,73)

. A seguir são mencionados os testes utilizados,

1) Mini Exame do Estado Mental: Trata-se de um teste de rastreio, amplamente utilizado na
área clínica. É dividido em cinco tarefas distintas que contemplam: orientação espacial e
temporal, memória declarativa episódica, executivo central (manipulação mental de
informação), além de habilidade visuo-espacial. A pontuação máxima é de 30 pontos e
corresponde ao bom funcionamento cognitivo, a nota de corte utlizada foi de 24 pontos, pois
abaixo deste valor há indicativo de processo demencial (66,67).

2) Escala de Inteligência Wechsler para Adultos Revisada – WAIS-R (Wechsler Adult
Intelligence Scale) (74). Foi utilizado o subteste Amplitude de dígitos (ordem direta e inversa).
Consiste em o examinador ler uma série de números, distribuídos de forma aleatória, para o
sujeito que deve repetí-los em seguida. O grau de dificuldade da tarefa aumenta, pois a
quantidade de números apresentada torna-se maior à medida que o sujeito acerta as
sequências. O término ocorre após dois erros consecutivos em sequências de mesma
quantidade de dígitos. Na segunda parte, o examinador lê a série de números e o sujeito
deve recordá-las e repeti-las na ordem inversa de apresentação. Na correção, para fins de
pesquisa, optou-se por marcar o número correspondente à quantidade de dígitos da última
série que foi repetida sem erros. Este subteste avalia a memória de curto prazo e, na
segunda parte (ordem inversa), a habilidade de manipular a informação, englobada pelas
funções executivas (71).

3) Escala Wechsler de Memória - Revisada / WMS-R - (Wechsler Memory Scale- Revised):
foi utilizado o sub-teste Pares Verbais Associados e Memória Lógica (versões A e B). No
primeiro, são aprentados oito pares de palavras, metade deles com facilitação semântica,
como por exemplo, “rosa” e “flor”. O sujeito é convidado a evocá-los em seguida, à medida
que são ditas as primeiras palavras de cada par. São realizadas três tentativas seguidas e
uma quarta, após trinta minutos. O teste permite avaliar a memória de curto prazo, a de
longo prazo (recuperação tardia dos pares), a aprendizagem (melhora nas respostas ao
longo das tentativas).
No teste Memória Lógica são apresentadas pequenas histórias (versões A e B), uma
de cada vez, e o sujeito deve recontá-las ao examinador logo em seguida, procurando
lembrar o maior número de detalhes possível. Após trinta minutos, solicita-se que o sujeito
conte novamente. Os testes avaliam a capacidade de aprendizagem para conteúdos verbais,
capacidade de integrar informação e memória declarativa episódica (9,72). Optou-se por
apresentar as duas versões do teste Memória Lógica, tendo em vista o fato de caso
houvesse efeito da aprendizagem, este poderia ser medido pelos resultados do grupo
controle.
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4) Recordação Livre de Palavras: avalia a memória declarativa, fornecendo indícios de
memória de curto prazo e de longo prazo, além de memória auditiva. É composto de 12
listas contendo 15 palavras cada. Nas posições 7, 8 e 9 de metade das listas, as pares,
existem palavras relacionadas semanticamente como, por exemplo, “fogo”, “bombeiro” e
“incêndio”. Após a leitura pausada realizada pelo examinador, o sujeito deverá escrever
quantas palavras puder recordar.
A ordem de apresentação das palavras-estímulo interfere na recordação, podendo
aumentar ou diminuir a possibilidade da recordação de acordo com o posicionamento da
palavra na lista. Dessa forma, é esperada uma curva de posição serial em "U", sendo que a
primeira das extremidades reflete o chamado efeito de primazia, que juntamente com a parte
intermediária reflete a memória de longo prazo, e na outra extremidade, o efeito de recência
relacionado à memória de curto prazo. A utilização de relacionamento semântico nas
posições centrais das listas pares altera o formato da Curva de Posição serial, ocorrendo um
aumento no número de recordações nas posições centrais (teste adaptado para o Português
no Departamento de Psicobiologia da UNIFESP/EPM).

5) Atenção Concentrada - Toulouse-Pieron: é composto por uma folha de resposta, contendo
4 figuras-estímulo (não verbais) que servem de modelo para a busca em meio a outras
figuras semelhantes dispostas de forma ordenada na folha (linhas), devendo o indivíduo
procurar as figuras-estímulo, seguindo o sentido de leitura e realizar os cancelamentos
daquelas que for idêntica às figuras-estímulo. Esse teste tem por objetivo verificar a atenção
concentrada, a rapidez de reação e a exatidão ao executar uma tarefa simples, bem como a
capacidade de discriminação e localização de figuras-estímulo (73).

Escalas

1. Escala Geriátrica de Depressão: Consiste de 30 questões, nesta escala o examinador lê
para o voluntário e pede que ele responda sim ou não, de acordo com a avaliação de seus
sentimentos. As questões verificam o quanto o indivíduo está satisfeito em relação à vida e
possibilita verificar a presença autopercebida de pensamentos e comportamentos de caráter
depressivos no idoso (75,76).
2. IDATE (Traço-Estado): é uma das escalas de auto-avaliação mais utilizadas para
avaliação da ansiedade nos estudos clínicos. É preenchida pelo próprio sujeito, sendo
composta de duas partes distintas elaboradas para medir dois conceitos: ansiedade-estado e
ansiedade-traço. A ansiedade-estado seria transitória, caracterizada por sentimentos
desagradáveis, conscientemente percebidos. A ansiedade traço seria a propensão à
ansiedade. Cada escala consiste de 20 afirmações, às quais o sujeito indica a intensidade
naquele momento (estado) ou a freqüência com que ocorre (traço) através de uma escala de
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quatro pontos (1 a 4). O escore total de cada escala varia de 20 a 80, com os escores mais
altos indicando maiores níveis de ansiedade (77,78).
3. SF-36: Pesquisa em Saúde. Este questionário consiste em avaliar a qualidade de vida do
individuo. Contém 10 questões no qual cada uma delas contém uma ou mais alternativas, o
indivíduo irá assinalar uma resposta para cada alternativa. Este questionário avalia o
indivíduo sobre sua saúde, as alternativas assinaladas pelo indivíduo nos mostrarão o quanto
ele está capaz para fazer suas atividades da vida diária (79,80).

Exames laboratoriais

As voluntárias foram submetidas aos seguintes exames laboratoriais (pré-tratamento e
após o término): Ácido Úrico; Bilirrubinas totais e frações; Cálcio; Fósforo; Colesteróis total,
HDL e LDL; Creatinina; Fosfatase Alcalina; Glicemia; Hemograma completo; T3, T4 e TSH;
TGO/TGP; Triglicérides; Uréia e Urina Tipo I. O material foi coletado na Instituição, sob
responsabilidade da enfermeira contrada da AFIP. Os resultados eram analisados pelo
médico, pesquisador de nossa equipe (J.F.G.). Caso houvesse orientações às voluntárias, a
psicóloga (D.T.D) era a responsável de informá-las por telefone, em casos de urgência, ou
durante o retorno, na avaliação clínica mensal.

3.4 Procedimento Estatístico

A estatística descritiva englobou o cálculo da média, desvio-padrão, mediana e
percentis 25 e 75 para as variáveis: idade, escolaridade e resultado no Mini Exame do
Estado Mental. Para estado civil, aposentadoria e atividade profissional, variáveis categóricas
e binárias, foi calculada a porcentagem.
A variável independente foi o grupo de tratamento e as dependentes foram os
resultados nos testes cognitivos e os exames laboratoriais. A normalidade foi analisada por
meio de Teste Shapiro-Wilk e a homogeneidade pelo teste de Levenne.
No caso de resultados obtidos dos grupos significantemente diferentes no prétratamento, as análises das variáveis correspondentes seriam por Delta (Fórmula: póstratamento – pré-tratamento), caso contrário seriam analisados por ANOVA medidas
independentes. Para verificar a diferença no desempenho dos grupos, no pré e pós
tratamento, utilizou-se ANOVA medidas repetidas (1, 2 e 3 vias). O nível de significância
adotado foi de 5%. O programa Statatisca versão 5 (©Statsoft, 1997) foi utilizado para as
análises.
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4. RESULTADOS

Após a divulgação, as idosas entraram em contato com a equipe. As voluntárias não
incluídas na amostra, triadas pelo telefone, apresentavam quadro de doença grave,
utilizavam medicamentos com ação no SNC, anticoagulante ou antiplaquetária, não tinham
português como primeira língua, sua escolaridade era inferior a oito anos ou já faziam uso
das substâncias a serem testadas. Três idosas, que passaram por entrevista clínica, não
ingressaram no estudo por terem sido detectados sintomas depressivos significativos durante
a entrevista inicial. Foram incluídas na amostra 43 voluntárias, idosas, mulheres, de idades
entre 60 e 70 anos. Pacientes com quadro de hipertensão, hipercolesterolemia e
osteoporose com sintomas controlados foram incluídas na amostra. De acordo com a
randomização, as participantes foram divididas em 4 grupos: placebo+placebo (n=12),
ginkgo+placebo (n=10), ômega3+placebo (n=11), ômega3+ginkgo (n=10). Três desistências
ocorreram, uma no grupo ginkgo+ômega3 e duas no grupo ômega3+placebo (Fig. 4).
Outras quatro idosas completaram a fase inicial, mas não compareceram à segunda
avaliação cognitiva. Uma participante do grupo ginkgo+ômega3 apresentou baixa adesão a
tratamento (uso descontínuo das cápsulas e inferior a dois meses) e não realizou a segunda
etapa de avaliação. Uma voluntária, do grupo ômega3+placebo, interrompeu o tratamento
por relatar efeitos adversos (dor-de-cabeça) e realizou a segunda avaliação cognitiva, bem
como os exames laboratoriais, após três meses do início do uso das cápsulas. Ao final do
tratamento, quatro voluntárias não realizaram a coleta de sangue. Todas essas voluntárias
foram mantidas na amostra e o número de sujeitos nos grupos foi o mesmo relatado
anteriormente.
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Fig. 4 – Distribuição da amostra de acordo com critérios de inclusão e de exclusão e com os
grupos

Triagem
clínica

3 idosas

43

EXCLUSÃO

INCLUSÃO

12
placebo+placebo

11**
ômega3+placebo

10
ginkgo+placebo

10*
ômega3+ginkgo

Legenda: * desistências
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Acerca dos dados sócio-demográficos, 49% das voluntárias eram casadas e 23%,
solteiras. As viúvas perfaziam 19% e as separadas, 9% da amostra (Fig. 5). Quanto à
atividade profissional, a maioria das voluntárias era de professoras (43%) e vendedoras
(9%); 77% do total eram aposentadas e 74% não trabalhavam fora de casa.

Fig. 5 – Gráfico da amostra distribuída de acordo com o estado civil, em porcentagem

9%
19%

casadas
49%

solteiras
viúvas

23%

separadas

A Análise de Variância mostrou que não houve diferença entre o desempenho
cognitivo dos quatro grupos, no pré-tratamento, em função da idade e escolaridade, o que
permite afirmar que os grupos eram homogêneos quanto à idade e anos de estudo. As
idades das participantes variaram entre 60 e 70 anos, a média encontrada foi de 64,8 anos
(±4). A média de escolaridade foi 13,0 anos (±3), variando de 8 a 22 anos. Os resultados
encontrados para cada grupo, quanto à idade e à escolaridade encontram-se na forma de
tabela (Tab. 5). Outras variáveis também não se mostraram ser intervenientes, a saber:
aposentadoria, prática de exercício físico e queixa de memória.
De forma geral, constatou-se que os grupos não diferiram entre si no pré-tratamento.
Por meio da ANOVA, encontrou-se diferença significante entre os grupos quanto ao
resultado no Mini Exame do Estado Mental - MEEM (F(1,39)=3,09; p=0,04). Os resultados
desta variável, de acordo com a divisão dos grupos, encontram-se na Tab. 5. O grupo
placebo+placebo apresentou resultado superior ao grupo ginkgo+placebo. Optou-se, desta
forma, analisar os dados referentes a esta variável por delta (fórmula: pós-tratamento – prétratamento). É importante ressaltar que esta diferença não foi observada na análise
estatística do desempenho dos grupos nos subtestes do MEEM e de todos os outros
instrumentos de avaliação. Os resultados obtidos nos exames laboratoriais foram dentro da
normalidade.
Resultados do pré e pós-tratamento, médias e desvios-padrão obtidos em cada grupo
nos testes cognitivos foram dispostos na forma de tabelas. Os resultados dos Pares Verbais
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Associados encontram-se na Tab. 6. Os subtestes Amplitude de Dígitos da Escala Wechsler
Memória lógica versão A e B (recuperação imediata e tardia) de Memória-Revisada e o teste
de Atenção Concentrada Toulouse-Pieron tiveram seus resultados dispostos na Tab. 7. A
Tab. 8 descreve os resultados encontrados no teste de Recordação Livre de Palavras.
Os valores de F e p referentes às análise dos testes e escalas utilizadas foram
dispostos em tabela (Tab. 9). Os resultados dos testes MEEM, Pares Verbais Associados e
Dígitos da Escala Wechsler de Memória-Revisada, Memória lógica versão A e B
(recuperação imediata e tardia), Atenção Concentrada Toulouse-Pieron e Recordação Livre
de Palavras foram comparados por meio de ANOVA medidas repetidas. O valor de p
encontrado foi >0,05, indicando não haver diferenças significativas nos desempenhos dos
grupos ao considerar os resultados das avaliações cognitivas pós-tratamento.
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TAB. 5 - COMPARAÇÃO INICIAL ENTRE OS GRUPOS QUANTO ÀS VARIÁVEIS: IDADE, ESCOLARIDADE E
RESULTADO DO MINI EXAME DO ESTADO MENTAL

Variáveis

Idade
(anos)

Escolaridade
(anos)

Placebo+Placebo

Ômega3+Placebo

Ginkgo+Placebo

Ômega3+Ginkgo

(n=12)

(n=11)

(n=10)

(n=10)

65,5 (± 3,1)

63,8 (± 2,7)

64,6 (± 2,3)

65,6 (± 3,02)

65 (62-68,3)

62,5 (62,3-65,5)

64 (63,3-66,8)

65,5 (65-65,75)

11,8 (± 3,4)

14, 6 (± 4,1)

12,6 (± 4,0)

13,4 (± 4,2)

11 (10-12,5)

15 (13,3-17,5)

11 (11-15)

14 (11-15)

28,6 (± 1,2)

27,4 (± 1,8)

26,6 (± 1,9)

28 (± 1,7)

MEEM
29 (27,8-29,3)

28 (26,3-28,5)

26,5 (25-28,4)

Legenda: MEEM - Mini Exame do Estado Mental
Dados representados em: média (± desvio-padrão) e mediana (percentil 25 – percentil 75)
* p<0,05

28,5 (27-29)

F

p

0,831

0,484

0,868

0,466

3,092

0,038*
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TAB. 6 - RESULTADOS DOS TESTES MINI EXAME DO ESTADO MENTAL E PARES VERBAIS, MÉDIAS E DESVIOPADRÃO, NOS QUATRO GRUPOS, NO PRÉ E PÓS TRATAMENTO

Testes Cognitivos

Placebo+Placebo
Pré

Pós

Ômega3+Placebo
Pré

Pós

Ginkgo+Placebo
Pré

Pós

Ômega3+Ginkgo
Pré

Pós

a

3,6 ±1,2 3,6 ±0,5

2,64

±1,0 3,3

±1,1

3,3 ±0,9 3,7 ±0,5

2,6 ±0,8 3,0 ±1,0

a

3,7 ±0,4 3,9 ±0,3

3,55

±0,5 4,0

±0,0

3,5 ±1,0 3,9 ±0,3

3,7 ±0,7 4,0 ±0,0

a

4,0 ±0,0 3,9 ±0,3

3,91

±0,3 4,0

±0,0

3,9 ±0,3 3,8 ±0,4

3,8 ±0,4 4,0 ±0,0

a

4,0 ±0,0 3,9 ±0,3

3,82

±0,6 4,0

±0,0

3,9 ±0,3 3,9 ±0,3

3,7 ±0,5 4,0 ±0,0

a

1,2 ±1,0 1,2 ±0,9

0,55

±0,7 1,6

±0,5

1,2 ±1,2 1,2 ±1,0

1,0 ±0,8 0,9 ±1,2

a

2,3 ±1,5 2,2 ±1,5

1,45

±0,9 2,0

±1,2

2,0 ±1,6 2,0 ±1,3

1,9 ±1,3 2,3 ±1,3

a

3,2 ±1,1 3,0 ±1,2

2,00

±1,4 2,6

±1,5

2,2 ±1,6 2,8 ±1,2

2,8 ±1,3 2,7 ±1,1

a

2,6 ±1,3 2,8 ±1,2

1,45

±1,4 2,9

±1,3

2,1 ±1,6 2,6 ±1,1

2,0 ±1,4 2,0 ±1,5

1 tentativa
Pares Verbais

2 tentativa

com facilitação

3 tentativa
4 tentativa
1 tentativa

Pares Verbais

2 tentativa

sem facilitação

3 tentativa
4 tentativa

Legenda: Dados representados em média e desvio-padrão.

29
TAB. 7 - RESULTADOS DOS TESTES MEMÓRIA LÓGICA, AMPLITUDE DE DÍGITOS, ATENÇÃO CONCENTRADA
TOULOUSE-PIERON, MÉDIAS E DESVIO-PADRÃO, NOS QUATRO GRUPOS, NO PRÉ E PÓS TRATAMENTO

Testes Cognitivos

Placebo+Placebo

Ômega3+Placebo

Ginkgo+Placebo

Ômega3+Ginkgo

Pré

Pré

Pré

Pré

Pós

Pós

Pós

Pós

Memória Lógica

Recuperação Imediata

28,1

±7,6

28,8

±6,1

24,00

±6,6

29,5

±5,3

26,4

±5,7

27,8

±5,6

26,3

±7,2

25,4

5,3

(Soma Versões A e B)

Recuperação Tardia

24,2

±7,3

26,3

±8,1

18,00

±7,9

26,7

±4,6

23,1

±7,5

24,7

±5,5

23,8

±8,2

23,4

6,3

Ordem direta

5,5

±1,0

5,3

±1,0

5,18

±1,4

6,0

±0,8

4,5

±1,4

5,0

±1,1

4,8

±0,8

5,4

1,1

Ordem Inversa

4,0

±1,0

4,0

±1,4

4,18

±1,1

5,3

±1,0

4,0

±0,8

3,8

±0,8

4,1

±1,1

4,3

1,0

Respostas

90,4 ±24,0 97,0 ±23,5

Comissões

0,2

±0,3

0,18

±0,4

0,0

Omissões

11,8 ±19,5 11,5 ±14,4

7,1

±3,6

5,4

Amplitude de dígitos

Atenção Concentrada
Toulouse-Pieron

±0,9

0,1

Legenda: Dados representados em média e desvio-padrão.

102,45 ±23,2 136,3 ±23,3

85,1 ±27,8 100,8 ±20,8

87,7 ±20,4 108,4 17,8

±0,0

0,4

±1,0

0,1

±0,3

0,3

±0,7

0,7

0,8

±3,0

12,7 ±16,6

7,4

±7,0

15,0 ±25,0

5,7

6,8
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TAB. 8 - RESULTADOS DO TESTE LISTA DE PALAVRAS COM E SEM FACILITAÇÃO SEMÂNTICA, MÉDIAS E DESVIOPADRÃO, NOS QUATRO GRUPOS, NO PRÉ E PÓS-TRATAMENTO

Placebo+Placebo

Testes
Cognitivos

Pré

Pós

Ômega3+Placebo
Pré

Ginkgo+Placebo

Ômega3+Ginkgo

Pré

Pré

Pós

Pós

Pós

SP 1,2 e 3

4,4

±1,8

4,9

±2,9

5,2

±1,5

5,3

±2,7

4,9

±1,9

4,1

±1,7

4,7

±1,8

3,4

±2,2

SP 4,5 e 6

1,1

±1,0

1,0

±1,1

1,2

±1,8

0,9

±0,9

1,2

±0,6

1,2

±1,2

1,1

±0,8

1,6

±1,4

Lista de Palavras

SP 7,8 e 9

1,4

±0,7

1,9

±1,5

2,0

±1,2

1,9

±2,4

1,7

±1,3

1,9

±1,7

1,1

±1,6

1,4

±1,0

Sem facilitação

SP 10,11 e 12

4,2

±2,0

5,5

±2,4

4,5

±2,3

6,3

±1,9

4,8

±2,2

4,4

±1,4

5,4

±2,5

3,7

±2,3

SP 13,14 e 15

12,3

±4,1

12,9

±4,5

12,9 ±3,4 14,6 ±1,9

12,8

±2,2

12,8 ±4,1

14,0

±3,8 14,0 ±5,0

Soma dos erros

4,8

±2,8

3,9

±2,4

4,7

±1,9

4,4

±2,4

4,7

±3,3

5,3

±3,2

4,6

±3,3

4,4

±2,5

SP 1,2 e 3

4,2

±2,1

3,4

±1,8

3,4

±2,8

4,4

±2,4

2,3

±1,6

1,2

±1,2

3,3

±3,1

1,6

±1,1

SP 4,5 e 6

1,2

±1,4

1,7

±1,6

0,9

±0,9

0,6

±0,8

1,3

±1,0

1,3

±1,7

1,1

±0,9

1,3

±1,1

Lista de Palavras

SP 7,8 e 9

8,3

±3,2

8,9

±2,7

8,1

±3,3

8,7

±1,5

8,5

±3,5

7,7

±3,6

6,0

±3,6

8,3

±2,3

Com facilitação

SP 10,11 e 12

4,2

±2,6

4,5

±2,3

3,4

±2,8

5,7

±3,3

4,3

±1,8

4,5

±1,4

3,6

±2,5

3,6

±2,2

SP 13,14 e 15

11,3

±4,1

11,6

±4,6

12,0 ±2,3 13,9 ±2,5

10,5

±3,3

12,0 ±4,6

12,3

±4,1 13,9 ±4,9

Soma dos erros

5,3

±3,8

3,1

±3,0

5,09 ±3,0

4,3

±2,8

3,9

5,4

±2,7

3,0

±1,3

Legenda: SP – Soma das Posições. Dados representados em média e desvio-padrão.

±3,2

4,0

±3,4
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TAB. 9 - DESCRIÇÃO DOS VALORES DE F E P OBTIDOS NA COMPARAÇÃO PRÉ E
PÓS-TRATAMENTO DOS RESULTADOS DOS TESTES COGNITIVOS E ESCALAS
UTILIZADOS

Testes Cognitivos/Escalas

Valor de F

Valor de p

Mini Exame Estado Mental

0,324

0,323

Pares Verbais

0,926

0,506

Tardia

0,763

0,525

Imediata

0,548

0,653

Amplitude de dígitos

0,825

0,490

Atenção Concentrada Toulouse-Pieron

1,183

0,332

Total

0,516

0,901

Erros

0,230

0,874

Escala Geriátrica de Depressão

1,507

0,232

IDATE Traço

0,478

0,849

IDATE Estado

0,503

0,683

0,920

0,443

Memória Lógica (Soma Versões A e B)

Lista de Palavras

SF-36: Pesquisa em Saúde

Média dos domínios

Resultados do pré e pós-tratamento, médias e desvios-padrão obtidos em cada grupo
nas escalas aplicadas foram dispostos na forma de tabela (Tab. 10). Também não foram
encontradas mudanças significativas nos resultados das escalas utilizadas: GDS
(depressão), IDATE E e IDATE T (ansiedade) e SF-36 (qualidade de vida). Os valores de F e
p foram descritos para cada variável em tabela (Tab. 9). Não foram encontradas diferenças
significativas nos grupos quanto aos exames laboratoriais (Tab. 11).
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TAB. 10 - RESULTADOS DA ESCALA GERIÁTRICA DE DEPRESSÃO, SF-36: QUALIDADE DE VIDA, IDATE TRAÇO E
IDATE ESTADO, MÉDIAS E DESVIO-PADRÃO, NOS QUATRO GRUPOS, NO PRÉ E PÓS TRATAMENTO

Escalas

Placebo+Placebo

Ômega3+Placebo

Pré

Pré

±6,2

Pós

Pós

Ginkgo+Placebo
Pré

4,7

±3,7

5,1

±2,7

6,0

±3,1

4,1

SF 36: Qualidade de Vida

78,2 ±17,7 77,6

±22,6

81,9

±8,4

73,6

±18,2

81,9 ±7,4 87,0 6,4

80,6 9,1 84,1 11,4

IDATE Traço

36,7 ±11,1 32,5

±8,9

36,6

±3,5

36,9

±7,0

32,7 ±6,1 28,8 5,8

32,9 6,3 33,3

6,9

IDATE Estado

31,5

±8,0

34,0

±7,0

33,9

±6,0

33,4 ±3,5 29,2 3,4

30,2 5,0 33,0

7,7

Legenda: Dados representados em média e desvio-padrão.

3,6

4,70 2,4

Pós

6,5

32,0

4,2

Pré

Escala Geriátrica de Depressão

±3,2

±2,5

Pós

Ômega3+Ginkgo

4,3

2,9
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TAB. 11 - DESCRIÇÃO DOS VALORES DE F E P OBTIDOS NA COMPARAÇÃO PRÉ E PÓS-TRATAMENTO DOS
RESULTADOS DOS EXAMES LABORATORIAIS

Exames Laboratoriais

Valor de F

Valor de p

Eritrócitos

0,410

0,747

Hemoglobina

0,861

0,474

Hematócrito

0,182

0,908

VCM

0,427

0,735

HCM

0,655

0,587

CHCM

0,846

0,481

RDW

0,773

0,520

Plaquetas

1,529

0,230

Leucócitos totais

0,861

0,474

Neutrófilos

0,211

0,888

Bastonetes

0,642

0,595

Basófilos

1,471

0,245

Linfócitos típicos

0,831

0,489

Linfócitos atípicos

0,821

0,494

Monócitos

1,014

0,402

Glicemia

1,930

0,149
continua
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conclusão

Exames Laboratoriais

Valor de F

Valor de p

Creatinina

1,095

0,371

Colesterol total

1,141

0,351

Colesterol Hdl

0,969

0,422

Colesterol Ldl

0,523

0,671

Colesterol Vldl

1,308

0,294

Triglicérides

1,376

0,273

Ácido úrico

2,489

0,086

Bilirrubinas total

0,323

0,809

Bilirrubinas direta

0,352

0,788

Bilirrubinas indireta

0,328

0,805

TGO (transaminase glutâmico oxalacética)

0,335

0,800

TGP (transaminase glutâmico pirúvica)

0,926

0,444

GGT (gama glutamil transferase)

0,200

0,896

T3 (triiodotironina)

0,856

0,478

T4 (tiroxina)

0,070

0,975

TSH (hormônio tireoestimulante)

2,132

0,121
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5. DISCUSSÃO

A discussão dos resultados foi dividida em partes. Inicialmente, nossos achados foram
comparados aos estudos sobre o uso isolado de ginkgo e com pesquisas que envolveram
uso isolado de ômega 3. Foram selecionadas pesquisas que investigaram a mesma faixa
etária. Buscou-se comparar, além dos resultados, o tipo de delineamento escolhido, a
dosagem utilizada, tempo de uso e funções cognitivas avaliadas. Por fim, foram discutidos os
resultados de uso combinado das substâncias.
De acordo com os resultados de nosso estudo, não houve efeito benéfico, isolado, do
uso de ômega 3, por três meses, na cognição de idosas. Foram encontrados outros dois
estudos duplo-cegos, randomizados, placebo-controlados que tiveram como foco investigar o
efeito do uso crônico de ômega 3 na cognição de idosos saudáveis. Um deles investigou os
efeitos de dois tipos de suplementação com EPA e DHA (1800 mg/dia de EPA-DHA e 400
mg de EPA-DHA), após 26 semanas, na cognição de 302 idosos (23). Apesar da maior
duração, esta pesquisa, assim como em nosso estudo, não encontrou diferenças
significativas entre os resultados dos grupos tratamento e placebo em quaisquer das funções
cognitivas. Em suma, nossa pesquisa utilizou uma dose diária de 0,2 g de EPA e 0,1 g de
ômega-3 DHA, semelhante à dose utilizada por um dos estudos encontrados (23), durante um
menor período de tempo, e obteve resultados semelhantes.
A outra pesquisa encontrada, de caráter duplo-cego, placebo controlado testou os
benefícios de uma suplementação de DHA e luteína, durante quatro meses, em 46 mulheres
idosas (31). Identificaram-se melhoras na fluência verbal das participantes dos grupos
tratamento (DHA, Luteína, DHA+luteína), mas não na velocidade de processamento, na
acurácia e no humor. No grupo tratamento combinado, a memória e a taxa de aprendizagem
melhoraram significativamente (31). A dosagem de DHA fornecida por nós foi 800 mg/d,
inferior à maior dose utilizada nesta outra pesquisa.
Outras pesquisas encontradas, de caráter longitudinal, avaliaram a dieta dos
participantes ou mediram a concentração de PUFA já existentes no plasma. Assim como no
presente estudo, um estudo de Portugal (28) não encontrou efeito dos ômegas na função
cognitiva de idosos acima de 65 anos. Em contrapartida, redução do declínio cognitivo
associado a uma dieta rica em ômega 3 foi relatada em outras quatro pesquisas diferentes
(26,27,29,30)
.
Dois estudos verificaram a correlação positiva entre melhor desempenho cognitivo e
consumo de peixe adequado (24,25). Dentro do grupo de pesquisas que verificaram menor
declínio cognitivo relacionado aos usuários de PUFA, há autores que afirmaram que este se
deu somente na memória semântica (22), velocidade sensóriomotora (22,30), velocidade de
processamento (30), função executiva (22) e fluência verbal (31). Nossa pesquisa avaliou
memória de curto e longo prazo (declarativa), atenção e aprendizagem, mas não encontrou
efeitos de melhora em nenhuma dessas funções.
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Em suma, dois estudos obtiveram resultados semelhantes aos encontrados por nossa
equipe (28,23). Um deles, também duplo-cego, placebo controlado e randomizado, não
encontrou efeito do ômega 3, DHA e EPA, na cognição de idosos (23). Não há consenso
sobre quais funções cognitivas são beneficiadas pelo uso crônico de ômega 3. Doses e
períodos de tempo diferentes tem sido utilizados.
Além disso, nossa pesquisa não encontrou benefício do uso isolado de extrato seco
de Ginkgo biloba, durante três meses, na dose de 80 mg/dia, na cognição de idosas. Outros
estudos também não encontraram relação entre uso crônico de ginkgo e melhora nas
funções cognitivas (60-62, 81-85).
Estudo publicado em 2002 investigou voluntários com idade acima de 60 anos e não
encontrou efeitos benéficos de doses diárias de EGb (120 mg), utilizadas durante seis
semanas, quando comparados aos de placebo (60). Outra pesquisa, utilizando a mesma faixa
etária e mesma dose, também não encontrou efeitos positivos na cognição (81). Um terceiro
estudo, de coorte, foi realizado com sujeitos que faziam uso de suplementos (ginkgo e/ou
ginseng), por dois anos ou mais, em comparação com sujeitos que não faziam uso destas
substâncias. Os resultados não encontraram benefícios na cognição daqueles que faziam
suplementação (83).
Outra pesquisa publicada em 2006 avaliou o efeito de um tratamento de três meses,
com doses diárias de 120 mg de EGb contra as de placebo. Verificou melhora em apenas um
dos 11 testes cognitivos utilizados, favorecendo o grupo ginkgo (84). Estudo recente realizado
com amostra considerável (n=3.069) investigou o uso crônico de EGb761 240 mg/dia. Os
autores concluíram que o extrato não foi efetivo em reduzir a incidência de demência e/ou
diminuir o declínio cognitivo, reportando, inclusive maior número de casos de acidentes
vasculares cerebrais (AVC) no grupo ginkgo (62, 86). Utilizando mesma dosagem, outro estudo
encontrou resultado semelhante (61). Em suma, os estudos relatados administraram uma
dose maior de ginkgo que a utilizada por nós, durante um tempo maior, e também não
encontraram benefícios na cognição de idosos.
Por outro lado, alguns estudos apresentam resultados divergentes dos encontrados
por nós, pois referem efeitos benéficos do uso crônico de ginkgo na cognição de sujeitos
mais de 55 anos de idade (54-56). Utilizando uma dose maior de extrato, 240 mg/dia, por um
mês, pesquisadores realizaram estudo duplo-cego, randomizado, placebo-controlado com
pessoas de 50 a 60 anos e encontraram efeitos benéficos da ginkgo na função mental e
qualidade de vida auto-estimadas, bem como na performance motora. Não foram avaliadas
as funções memória, atenção e orientação temporal (54). Trabalho semelhante comparou
efeitos do uso crônico, seis semanas, de 180 mg de EGB 761 e de placebo em idosos
saudáveis e verificou melhoras no grupo tratado com ginkgo em várias medidas de cognição
(55)
. A mesma dupla de pesquisadores, utilizando a metodologia anterior, verificou melhoras
na cognição, associadas ao uso da substância (56). Os benefícios ocorreram na memória, na
recuperação tardia das áreas de reconhecimento e recordação de estímulos visuais e
cognitivos e no teste denominado Selective Reminding Test. Não foram encontradas
melhoras nos subtestes Cubos e Procurar Símbolos do WAIS-R ou Reconhecimento de
Faces do WMS-III. O auto-relato de melhora foi maior nos pacientes do grupo ginkgo quando
comparado aos relatos do grupo placebo.

37
Pesquisa realizada anteriormente pelo nosso grupo de pesquisadores (42) encontrou
resultados benéficos do uso crônico de Ginkgo biloba, 80 mg/dia, durante 8 meses. Foram
realizadas avaliações cognitivas, teste de viscosidade do sangue e tomografia por emissão
de fóton único (SPECT) em 48 homens idosos. As melhoras ocorreram na inteligência –
observada, por exemplo, nos testes Vocabulário, Compreensão e Semelhanças do WAIS-R –
nas habilidades visuo-espaciais (testes Procurar Símbolos e Armar objetos do WAIS-R e
Blocos de Corsi) e processamento da informação, avaliado pelo tempo de execução dos
testes. Houve aumento da viscosidade sanguínea e diminuição da perfusão cerebral em
áreas específicas, verificada pela análise dos resultados das SPECT.
Embora haja um número significativo de estudos que apontam que a Ginkgo biloba
atua melhorando a cognição de adultos e idosos, o delineamento destas pesquisas envolveu
um longo período de tratamento ou utilizaram doses maiores da substância, 180 g ou 240 g.
A presente pesquisa não encontrou resultados benéficos da ginkgo. Como hipótese para
este resultados aventou-se o uso de uma dose pequena de Ginkgo biloba, apesar deste ser
o padrão comercializado, conjuntamente com um tratamento que pareceu ser pouco
prolongado.
Resultados de estudo recente multicêntrico (62,86) com uso crônico de extrato seco de
ginkgo, com uma dose maior (240mg/dia), em uma amostra de idosos significativa, colocam
em questão os benefícios da ginkgo em relação a melhora cognitiva. Outra hipótese é que a
ginkgo pode beneficiar o funcionamento cognitivo de idosos, mas esta melhora tende a ter
um efeito teto e não persistir a ponto de favorecer uma diminuição do declínio cognitivo.
Finalmente, nossa pesquisa investigou o efeito do uso combinado de ginkgo e ômega
3 em diversas esferas das funções cognitivas. Não encontrou efeitos do uso associado e até
mesmo do uso isolado. Apenas um único trabalho, publicado em 2007, verificou a ação
conjunta de ômega-3 e ginkgo na cognição e qualidade de vida. Uma amostra de 90 sujeitos
foi randomizada nos grupos placebo e suplementação (160 mg de ginkgo, 68 mg de Gotu
kola e 180 mg DHA) que ingeriram cápsulas durante quatro meses (85). Os resultados desta
pesquisa são semelhantes aos encontrados por nossa equipe, pois os autores não
encontraram melhora no grupo tratamento.
No que diz respeito ao resultado de ausência de benefícios na cognição associada ao
uso das duas substâncias utilizadas, é importante considerar que os sujeitos desta pesquisa
tinham alta escolaridade. Estudos com brasileiros, utilizando o teste MEEM, apontam que a
variável anos de estudo está intimamente relacionada com melhor desempenho e menor
impacto no declínio cognitivo (67). Assim, a escolaridade pode ter se constituído como
complicador na detecção da melhora na cognição por meio das substâncias. Por fim, ao
considerarmos o n final de cada grupo, é possível considerar que este fator também dificultou
comprovar nossa hipótese inicial.
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6. CONCLUSÃO

Concluímos que o uso associado do extrato seco de Ginkgo biloba e ômega 3, durante
três meses, não propiciou melhora cognitiva em idosas de 60 a 70 anos.

1) Não foram encontrados efeitos do uso das substâncias, isolado e conjunto, em
comparação ao placebo, após três meses, nos testes de memória, aprendizagem,
atenção e raciocínio em idosas de 60 a 70 anos com escolaridade igual ou superior a
8 anos.
2) Não houve mudanças após tratamento, isolado e conjunto, em comparação ao
placebo, nos resultados de escalas que medem sintomas depressivos, ansiedade
(como traço de personalidade e a momentânea) e percepção de qualidade de vida.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante destacar que a realização de estudos de caráter duplo-cego, placebocontrolados e randomizados são muito importantes para o desenvolvimento científico e para
a investigação dos efeitos de suplementação de dieta e do efeito do uso de fitoterápicos.
Ademais, a realização de pesquisas que possibitem novas formas de melhorar a vida da
população idosa e sua qualidade de vida são de grande relevância, tendo em vista a
fragilidade deste público, bem como a provável inversão da pirâmide etária brasileira.
Nosso grupo de pesquisadores foi confrontado com desafios no decorrer do estudo. A
principal dificuldade foi encontrar participantes que preenchessem os critérios de inclusão.
Muitas idosas interessadas nos contataram, mas não apresentavam condições de saúde
adequada ou tinham menos de oito anos de escolaridade. O cegamento configurou-se como
um fator desencorajador para as voluntárias ingressarem na pesquisa. Outro complicador
surgiu durante o processo de divulgação da pesquisa, pois foram publicados,
concomitantemente, na mídia brasileira de grande impacto, resultados de pesquisa
internacional que não encontrou benefícios do extrato de ginkgo no retardo de declínio
cognitivo. Esta notícia retardou o ingresso de voluntárias. Todos os fatores acima
mencionados inviabilizaram a proposta inicial de incluir 20 sujeitos em cada grupo da
pesquisa, o que fez com que nosso n final fosse reduzido.
Sendo assim, como limitações da presente pesquisa, é possível destacar o número
reduzido de sujeitos por grupo. Apesar do uso de tabela para controle de ingesta das
cápsulas, não foi possível ter acesso a uma medida real de adesão a tratamento, a tabela
caracterizou-se como medida pouco confiável. Além disso, seria importante medir a
incorporação das substâncias testadas por meio de exames laboratoriais. É importante
desenvolver estudos com homens e mulheres, de maior duração.
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9. ANEXOS

ANEXO 1: Aprovação do comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal de São
Paulo
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ANEXO 2: Termo de consentimento Livre e Esclarecido de Participação em Pesquisa

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que visa
avaliar a eficácia da administração de PUFAs na melhora cognitiva (memória, atenção, raciocínio) em
pessoas com mais de 60 anos de idade.

Procedimentos

Estou ciente que deverei ingerir, por via oral, duas cápsulas à noite, por 3 meses.
Estou ciente que realizarei cinco visitas regulamentares, onde na primeira visita serão
realizados exames clínicos e laboratoriais e então, se respeitados os critérios de inclusão/exclusão do
estudo, receberei as cápsulas do estudo suficientes para 1 mês de uso quando retornarei a este
Centro de Pesquisas para levar nova quantidade. Estou ciente que serei alocado em um dos quatro
grupos experimentais: Grupo Placebo (substância sem efeitos farmacológicos); Grupo Ômega3
(ácido graxo poiinsaturado, comercializados como Proepa®, utilizados como complemento alimentar);
Grupo Ginkgo biloba ou Grupo Ômega3 + Ginkgo biloba.
Através de sorteio entrarei em um dos quatro grupos e somente saberei de qual Grupo
participei após o término do estudo. Informarei a ocorrência de eventos adversos. Na última visita
após ter terminado o tratamento com a medicação, serei submetido a exames clínicos, laboratoriais e
aplicação de escalas.
Declaro ter recebido as instruções necessárias referentes à necessidade de coleta de urina e
sangue por via venosa e que serão realizados os seguintes exames clínicos: Urina Tipo I,
Hemograma (série branca e vermelha), TGO (Transaminase, glutâmico-oxalacético), TGP
(Transaminase glutâmico-pirúvico), Gama GT, Bilirrubinas (total e frações), Creatinina, Uréia, Ácido
úrico, Glicose, Triglicérides, Colesterol (total e frações): LDL, HDL, VLDL e T3, T4, TSH, além da
verificação da viscosidade sanguínea, sendo o volume de sangue retirado por coleta de 45 ml,
perfazendo o total de 90 ml ao final do estudo. Além da realização de exames laboratoriais farei uma
bateria de testes psicológicos para avaliar meu desempenho cognitivo.
Estou ciente que o uso de Ômega 3 pode provocar diarréia. O uso de Ginkgo biloba pode
provocar sonolência nos primeiros dias de uso. De qualquer forma, no caso de ocorrer algum efeito
colateral, serei atendido (a) pelo responsável pelo estudo (Dr. José Carlos F. Galduróz, telefone
2149-0168 ou BIP 40038200 código 4015849). Se necessário, este atendimento também será
realizado pelo serviço de Pronto-Socorro do Hospital São Paulo – Universidade Federal de São
Paulo.
Terei garantida assistência médica e hospitalar necessária ao diagnóstico, tratamento e
acompanhamento médico de qualquer evento adverso ou danos físicos relacionados à administração
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das drogas em estudo e que todas as providências serão tomadas pela Instituição onde será
realizado o estudo.
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa
para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr. José Carlos F. Galduróz,
telefone 2149-0168 ou BIP 40038200 código 4015849i, que pode ser encontrado no endereço: Rua
Botucatu 862 – 1º andar – São Paulo. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º
andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br.
Todas as informações obtidas relativas à minha participação neste estudo serão analisadas
em conjunto com aquelas obtidas com outros pacientes, resguardando, desta forma, a
confidencialidade da minha participação.
Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos
propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na
Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas.
É compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta
pesquisa.
Fica assegurada a minha desistência de continuar participando do estudo em qualquer etapa
do projeto, e caberá também ao médico pesquisador responsável, a qualquer momento, proceder a
minha exclusão se for para o meu bem-estar.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram
lidas para mim, descrevendo o estudo: “Estudo dos possíveis efeitos da associação da Ginkgo biloba
e Ômega3 na cognição de voluntários idosos”.
Eu discuti com o Dr. José Carlos F. Galduróz sobre a minha decisão em participar nesse
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia
do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste
estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu
atendimento neste Serviço.
-------------------------------------------------

Data

/

/

Assinatura do paciente
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste
paciente ou representante legal para a participação neste estudo.
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Assinatura do responsável pelo estudo

Data

/

/
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ABSTRACT

Several studies point to the beneficial effect of Ginkgo biloba and omega 3 on cognition in the
elderly. The objective of this research was to verify whether the combined use of these
substances enhances the cognitive functioning. The study was conceived as a double-blind,
placebo-controlled, randomized trial. Altogether, 43 subjects between 60 and 70 years old,
female, healthy, with more than 8 years of formal education, have ingested substances on a
daily basis, for three months, according to the assigned treatment group: placebo+placebo
(n=12), ginkgo+placebo (n=10), ômega3+placebo (n=11), ômega3+ginkgo (n=10), in the form
of capsules that could contain 80 mg of ginkgo, 1 gram of fish oil (rich in omega 3) or placebo.
Unlike other studies, we found no improvement in cognition of/in any of the four groups. The
hypotheses suggested are: time of treatment or insufficient doses of substances.
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