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o nível socioeconômico, o grau de instrução e o 
tipo de atividade profissional exercida. Sabe-se, 
por exemplo, que pessoas menos instruídas em 
geral têm emprego pouco qualificado, exercem 
atividades manuais e recebem baixos salários; 
são mais suscetíveis a doenças e tendem a morrer 
mais cedo. Então seria fácil imaginar, por exemplo, 
que jovens inteligentes assimilam melhor o que 
lhes é ensinado, aprendem mais sobre saúde e por 
isso vivem mais. Porém, não é tão óbvio assim. 

Na verdade, no que diz respeito a saúde e mor
te, o poder "profético" da inteligência diminuiu 
depois que incluímos o nível de escolaridade nas 
investigações. Mas testar essas possibilidades não 
é tão simples quanto parece. Pense no seguinte: a 
inteligência afeta nosso desempenho escolar, logo 
o nível de instrução deve realmente ser apenas 
uma medida grosseira da inteligência. 

MÚLTIPLOS TALENTOS 
Com o intuito de tornarmos a discussão mais 
consistente, analisamos isoladamente a esco
laridade, o nível socioeconômico e eventuais 
fatores semelhantes. Acreditamos que se 
detalharmos o papel prático da inteligência, 
será possível encontrar formas de melhorar a 
qualidade de vida de toda a sociedade. O obje
tivo final desse tipo de pesquisa, denominada 
epidemiologia cognitiva, é ajudar as pessoas 
a manter a saúde em bom estado ao longo da 
vida, independentemente dos resultados obti
dos em testes de inteligência. Nesse sentido, 
nossa observação inicial revelou que a medida 
da inteligência ainda está associada a uma série 
de resultados no âmbito da saúde. 

Por mais de um século, psicólogos discu
tiram se a inteligência é constituída de muitas 
capacidades mentais independentes ou se, 
ao contrário, é uma única qualidade que cada 
pessoa tem em maior ou menor grau. 

Nossa experiência diária nos faz crer que 
as duas interpretações são válidas. Todos nós 
conhecemos pessoas com características cog
nitivas mais ou menos aguçadas. Elas podem, 
por exemplo, ter dificuldades na verbalização 
de um raciocínio mas apresentar enorme faci
lidade para resolver problemas matemáticos. 
Ou podem se sair bem nessas duas habili
dades e enfrentar dificuldade de localização 
espacial. No entanto, os dados mostram uma 
história diferente. 

avaliadas e acompanhadas ao longo de vários 
anos. Analisando cuidadosamente esses dados, 
nós e outros pesquisadores descobrimos uma 
nova forma de prever a longevidade das pesso
as: os escores obtidos em testes de inteligência 
quando jovens. 

Os resultados são inequívocos, embora pou
cos profissionais da saúde os conheçam. Quanto 
mais baixo o nível de inteligência de uma pessoa, 
maior o risco de ela ter uma vida mais curta, de
senvolver doenças físicas e mentais com o passar 
dos anos e morrer de patologias cardiovasculares, 
suicídio ou acidente. Obviamente não é possível 
fazer generalizações, mas é surpreendente que 
baixo nível de inteligência ofereça prognóstico 
tão forte de fatores de risco bem conhecidos para 
doenças e morte, como obesidade e hipertensão. 

Com a descoberta dessa faceta inesperada 
da longevidade, nós e outros pesquisadores ten
tamos entender se fatores além da inteligência 
poderiam estar portrás dessas descobertas, como 
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Em 1904, o psicólo
go inglês Charles Spear-
man (1863-1945), que 
dedicou boa parte da 
vida a estudos estatís
ticos, descobriu que se 
testarmos um grupo em 
um amplo espectro de 
capacidades mentais, 
os escores formarão 
um padrão claro: pes
soas que se saem bem 
em tarefas cognitivas 
tendem a sair-se bem 
em todas as outras. Ele 
chamou esse fenômeno 
de inteligência geral, 
termo frequentemente 
designado como "g". 
Numerosos estudos 
que incluem uma gran
de quantidade de testes 
de inteligência reprodu
ziram repetidamente 
essa descoberta. 

No entanto, os talentosos não costumam 
ter um único aspecto privilegiado. Embora "g" 
explique a maioria das diferenças subjacentes ao 
desempenho mental, o cérebro também utiliza de
terminadas habilidades cognitivas para realizaras 
mais variadas tarefas. Em linhas gerais, podemos 
falar em três tipos básicos de capacidade: inteli
gência geral, amplos domínios de desempenho 
mental e habilidades específicas. E ao contrário 
do que acontece em muitas situações na vida, 
aqui podemos ver coisas de dois jeitos: a ideia 
de inteligência geral é correta, mas não é a única 
forma de ser brilhante. 

MAIS SAÚDE 
Em relação à saúde, "g" é o aspecto da inteli
gência que realmente conta. Nosso nível "g" 
permanece estável pela vida toda. Ele também 
funciona como um "prognóstico do sucesso" 
em várias áreas - intelectual e cultural, profis
sional, social - e está relacionado às tomadas 
de decisão no dia a dia. Dados obtidos na 
Inglaterra acerca de dezenas de milhares de 
crianças, então com 11 anos, mostraram ser 
um excelente indicador do desempenho desses 
jovens no exame escolar nacional (equivalente 

no Brasil ao Exame Nacional do Ensino Médio, 
o Enem) cinco anos depois. Na idade adulta, o 
traquejo e a inclusão social também pareciam 
estar fortemente associados ao "g". 

Ao longo da vida, o cérebro da maioria dos 
seres humanos funciona de forma "razoavel
mente tranquila": processa informação senso
rial, permite interações sociais e reage em busca 
de equilíbrio durante os altos e baixos do cotidia
no. No entanto, uma porcentagem significativa 
de pessoas sofre de alguma doença mental. 

Dezenas de estudos mostram que um baixo 
coeficiente de inteligência é indicador precoce 
dos riscos de uma pessoa desenvolver psico-
patologias. Um relato científico mostrou que 
crianças inglesas com idade entre 10 e 11 anos 
e baixos escores de inteligência estavam mais 
propensas a sofrer de ansiedade no início da 
vida adulta que outras com alto nível intelectual. 
Ao atingir a meia-idade, essas mesmas pessoas 
apresentavam maior incidência de hospitalização 
por algum tipo de transtorno psíquico. 

Outro estudo acompanhou por mais de três 
décadas um grupo de estudantes suecos em 
idade escolar. Crianças cujos resultados dos 
testes indicavam inteligência mais baixa desen-
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volveram com maior frequência transtornos 
de personalidade ao atingir a idade adulta que 
aquelas com melhores resultados. Pesquisas 
no Vietnã não só confirmaram essas tendên
cias, mas também verificaram a recíproca do 
processo: pessoas que sofriam de mais de um 
problema psiquiátrico tiveram de modo geral 
resultados piores em testes de inteligência. 

Evidências mais convincentes foram observa
das em um levantamento realizado com aproxima
damente 1 milhão de escandinavos alistados no 
serviço militar. Baixos índices de inteligência por 
volta dos 20 anos foram associados a maior risco 
de desenvolver, na meia-idade, vários distúrbios 
psiquiátricos que resultaram em internação clíni
ca. Entre os diagnósticos estavam esquizofrenia, 
transtornos de humor, em especial depressão 
grave, e alcoolismo. 

Ao estudarem esses recrutas, os pesquisa
dores também descobriram que baixos níveis de 
inteligência parecem ampliar o perigo de uma 
pessoa sofrer danos físicos. Os alistados com 
escores mais baixos nos testes apresentavam 
maior probabilidade de cometer suicídio; a mor
talidade por homicídio seguiu a mesma tendên
cia. Essa descoberta surpreendente permitiu que 
os pesquisadores explorassem a relação entre 
inteligência e hospitalização por agressão. De 
fato, homens mais inteligentes estavam menos 
sujeitos a sofrer qualquertipo de violência física. 
Da mesma forma, o risco de se envolverem uma 
luta ou briga era, pelo menos, oito vezes maior 
para aqueles que haviam tido pontuações mais 
baixas nos testes. Dados de ferimentos não in
tencionais - como os provocados por acidentes 
de trânsito - também seguiam essa tendência, 
dobrando o risco para pessoas na extremidade 
da curva de distribuição de inteligência em com
paração com os que estavam no topo da curva. 

No início nos empenhamos em criar uma 
teoria convincente que pudesse reunir resulta
dos tão variados. Inferimos uma pista com base 
num dado comum em todos os estudos: o risco 
aumentava gradualmente à medida que a inte
ligência diminuía. Observamos então que essa 
questão pode ajudar a sinalizar as várias causas 
que contribuem para as doenças mentais. Se ti
véssemos observado o impacto da inteligência na 
saúde somente em pessoas com escores baixos, 
teríamos imaginado que, às vezes, os testes de 
inteligência refletiam problemas neurológicos e 

de desenvolvimento não detectados. Embora 
essa interpretação possa explicar alguns qua
dros, agora estamos em condições de supor que 
um subconjunto da população pode estar num 
estágio inicial de um transtorno psíquico que 
pode provocar a redução da inteligência, de tal 
modo que, à medida que a patologia progride, a 
capacidade intelectual sofre deterioração de forma 
ainda mais intensa. 

A correlação entre baixo nível cognitivo e doen
ça mental também pode explicar o risco detectado 
de suicídio, já que estados de depressão aumen
tam significativamente as probabilidades de que 
uma pessoa venha atentar contra a própria vida. 
Esse risco pode ser agravado porque a baixa inte
ligência costuma limitar a capacidade de resolver 
problemas e lidar com crises pessoais. No entanto, 
essas especulações ainda precisam ser testadas. 

Os pesquisadores propuseram uma série de 
hipóteses na tentativa de estabelecer conexão 
entre inteligência, agressão e homicídio. Conside
rando que, em geral, pessoas com baixo índice de 
inteligência tendem a ser socioeconomicamente 
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menos privilegiadas, é plausível levar em conta 
que as dificuldades que enfrentam simplesmente 
refletem os aspectos adversos de viver em locais 
pobres e perigosos. Outra possibilidade é que os 
efeitos decorrem de diferenças da capacidade de 
as pessoas perceberem o risco; homens e mulhe
res com índices mais altos de inteligência podem 
perceber com mais facilidade os perigos a que 
estão sujeitos e evitar situações de risco, como 
cortar caminho por ruas escuras. 

Uma terceira hipótese, elaborada com base 
no fato de que a inteligência está fortemente 
associada a habilidades verbais e de raciocínio, é 
a de que pessoas menos inteligentes podem não 
conhecer argumentos definitivos, como "é melhor 
conversar que guerrear", parafraseando Winston 
Churchill. Como no caso da estatística sobre dano 
não intencional, baixo nível intelectual pode indicar 
percepção vaga da ameaça ou retardar o tempo de 
reação, pois ambos acompanham a inteligência. 
Uma avaliação precisa de uma situação de risco 
e respostas mais rápidas certamente serão úteis 
para evitar acidentes. 

PELO SANGUE 
Até hoje, a maioria dos estudos avaliou a saúde 
mental somente até a meia-idade e não explorou 
as várias formas de demência que normalmente 
atingem pessoas idosas. Porém, com a tendência 
demográfica de aumento da população idosa e a 
falta de tratamentos bem-sucedidos, entender as 
causas da demência e identificá-la precocemente 
é crucial para diminuir seu impacto. 

Em 2008, pesquisadores tiveram a rara 
oportunidade de investigar se a inteligência 
pode ser usada para prever a demência. Cien
tistas acompanharam um estudo referencial 
conhecido como Levantamento mental escocês, 
de 1932, que mensurava a capacidade cognitiva 
de quase todas as crianças nascidas em 1921 
que frequentavam a escola na Escócia em 1o de 
junho de 1932. O estudo avaliou 87.498 estu
dantes - 95% da população-alvo. Na época, os 
especialistas observaram que ter baixo escore 
em testes de inteligência na infância era um 
fator de risco para desenvolvimento posterior 
de demência vascular. 

Aqui encontramos outra pista importante. 
A demência vascular e a doença de Alzheimer 
manifestam-se com sintomas similares: nos 
dois transtornos os pacientes apresentam grave 
redução cognitiva. Mas, diferentemente do que 
acontece no Alzheimer, as causas da demência 
vascular estão muito mais intimamente asso
ciadas à saúde física: diabetes, doenças cardio
vasculares e hipertensão são fatores de risco. Os 
resultados da pesquisa escocesa sugerem que o 
caminho entre a inteligência no início da vida e o 
declínio cognitivo na idade avançada está mais 
associado a processos vasculares - a capacidade 
de o corpo promover a circulação do sangue com 
eficiência - que ao poder de recuperação mental 
após um dano cerebral. 

Na verdade, vários estudos associaram o 
baixo índice de inteligência dos participantes, 
medido na juventude, com posteriores doenças 
cardiovasculares - termo genérico que engloba 
doenças coronarianas e derrames. Entre oci
dentais de meia-idade e idosos, a causa mais 
comum de morte e de incapacidade é a pato-
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logia cardiovascular. Líderes das estatísticas de 
mortalidade, as doenças coronarianas ocorrem 
quando depósitos de gordura interditam arté
rias que têm a função de fornecer sangue ao 
coração. Falando de forma simplista, se ocorre 
um bloqueio no fornecimento de sangue, os 
músculos do coração "morrem" e a pessoa 
sofre um ataque cardíaco. 

A explicação mais provável para o papel 
da inteligência no prognóstico de doenças 
cardiovasculares é a mais direta. De forma 
geral, baixos índices cognitivos parecem estar 
relacionados a escolhas e estilos de vida que 
prejudicam a saúde. Fumo, consumo excessivo 
de álcool, sedentarismo e dieta pobre aumen
tam os riscos de doenças cardiovasculares, que 

resultam na maior parte dos casos de morte de 
homens e mulheres cujos escores em testes 
de inteligência na infância e no início da idade 
adulta foram baixos. 

Hábitos prejudiciais à saúde também 
podem ter vínculo estreito com a síndrome 
metabólica. Esse quadro se caracteriza por 
uma combinação de aspectos associados aos 
riscos de diabetes e doenças cardiovasculares: 
obesidade abdominal e alto índice de massa 
corporal, aumento dos níveis de glicose, trigli-
cérides e pressão arterial. Em geral, a pessoa 
com o problema apresenta peso excessivo e 
convive com altos níveis de colesterol e açú
car no sangue. Um estudo realizado em 2008 
mostrou que a síndrome explicava cerca de 
um terço da hoje razoavelmente bem conhe
cida associação entre inteligência e morte por 
doença cardiovascular. 

JOGO DE ADIVINHAÇÃO 
Essas descobertas começam a revelar como 
altos índices de inteligência podem ajudar as 
pessoas a se precaver contra o declínio da saúde 
e a morte prematura. Mas os pesquisadores de 

epidemiologia cognitiva 
ainda tentam integrar os 
dados e ampliar o histó
rico científico que relacio
na poder de raciocínio e 
doenças. Segundo essa 
ideia, os testes de inte
ligência não só refletem 
a eficiência do funciona
mento do cérebro, mas 
também indicam como 
potencializar os próprios 
recursos para responder 
aos desafios da vida. Medi
das de tempo de reação, e 
consequentemente da efi
ciência do processamento 
de informação no cérebro, 
também parecem prever 
a longevidade. Respostas 
mais rápidas podem pro
longar a vida. 

Na verdade, se con
trolamos o tempo de 
reação, o efeito da inteli
gência deixa de funcionar 
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como prognóstico de mortalidade. Se a veloci
dade de processamento cerebral é um reflexo 
da integridade geral do sistema nervoso - e 
possivelmente de uma boa composição química 
-, precisamos explicar de outra forma as relações 
que observamos com doenças cardiovasculares, 
demência vascular e fenômenos aparentemente 
não relacionados, como danos acidentais. Mas 
sem entender completamente como a inteli
gência e os tempos de reação se correlacionam 
tão intimamente, interpretar os mecanismos 
continua a ser um jogo de adivinhação. 

Atualmente estamos observando também 
os efeitos poderosos do ambiente sobre a 
saúde. Se levarmos em conta que altos níveis 
de inteligência muitas vezes estão associados 
tanto ao êxito educacional como às conquistas 
econômicas, pessoas com pior desempenho 
em testes de inteligência tendem a ocupar pa
tamares sociais mais baixos. Por causa disso, 
elas podem enfrentar pela vida toda desafios e 
fatores estressores adicionais - bem como um 
maior risco de serem vítimas de crime - que, 
pelo menos teoricamente, os mais espertos 
simplesmente não enfrentariam. 

Se um ou vários caminhos conectam inte
ligência e longevidade, as várias escolhas que 
fazemos relacionadas à saúde podem muito 
bem permear todos eles. Devo começar a 
fumar? Visito meu médico por causa daquela 
sensação estranha no peito? Vou de táxi ou 
ônibus para casa à noite, ou caminho corajo
samente por um bairro suspeito? Pessoas mais 
inteligentes podem estar fazendo melhores 
escolhas, que promovam seu bem-estar e uma 
vida mais longa. 

Provavelmente existem outras possibilidades. 
O que importa é que essa pesquisa forneceu in-
sights valiosos e propôs novas ideias que futuros 
experimentos poderão testar. 

ATITUDE E ESCOLHA 
Estudos com gêmeos e outros voluntários com 
variados graus de parentesco mostraram que 
os genes desempenham papel importante na 
determinação do nível intelectual. Em pacientes 
com histórico familiar de doença cardiovascular, 
um baixo nível de inteligência pode servir de 
alerta para que seu coração seja monitorado 
regularmente. Se a pesquisa revela que pes
soas menos privilegiadas intelectualmente têm 

menores oportunidades de receber avaliação 
adequada, de se sujeitar a medicação específica e 
de fazer exames de acompanhamento, esforços 
precisam ser realizados para envolvê-las nesse 
tipo de atividade. 

Como existem várias medidas de inteligência, 
profissionais da saúde e educadores deveriam 
ser capazes de intervir precocemente e ajudar 
os jovens a tomar mais decisões a favor de sua 
saúde. Também seria útil usar essa informação 
para preparar programas educativos. 

Ensinar a crianças e adultos - independen
temente de seu nível de inteligência - técnicas 
para manter um estilo de vida saudável, desen
volvendo bons hábitos alimentares e evitando 
agentes estressores, poderia diminuir os pro
blemas que se opõem à vida longa e ao bom 
funcionamento mental. No fim das contas, as 
descobertas dos epidemiologistas cognitivos 
encorajam o que todos já sabemos: manter 
comportamentos saudáveis desde cedo ajuda 
na proteção contra a devastação da idade. 
Além disso, é preciso admitir: simplesmente 
ser inteligente pode não se configurar como o 
ingrediente mais importante da longevidade. 
Mas agir e decidir como pessoas inteligentes 
pode ser crucial. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 229, p. 18-25, fev. 2012.




