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Prevention of Age-Related Cognitive Decline: 
Which Strategies, When and for Whom? 

 

O envelhecimento cognitivo caracteriza-se pela acumulação 

progressiva e gradual de alterações prejudiciais na estrutura 

e função do cérebro, levando ao aumento do risco de deficit 

cognitivo. A demência de início tardio resulta da complexa 

interação entre fatores de risco não modificáveis (idade, genética) e fatores de risco 

modificáveis (distúrbios metabólicos, ambiente, estilos de vida).  

A demência é uma doença crónica com custos económicos e sociais elevados, 

correspondendo a 11,2% de anos de incapacidade. O aumento na esperança média de vida 

contribuiu para o aumento da prevalência da demência; estima-se que mais de 5% da 

população com mais de 65 anos sofra de demência e que 1 em cada 5 idosos com mais de 75 

anos têm doença de Alzheimer. As principais causas de deficit cognitivo são a doença de 

Alzheimer (70%) e demência vascular. Atualmente não existe cura para a maioria das causas 

de demência.  

Este artigo de revisão tem por objetivo propor estratégias preventivas, baseadas na 

evidência para construir, aumentar e preservar a cognição ao longo da vida, nomeadamente 

quando devem ser implementadas e em que grupos populacionais.  

Estudos recentes mostram uma diminuição da incidência e prevalência de demência e deficit 

cognitivo relacionado com a idade nas pessoas nascidas na primeira metade do século XX; 

referindo níveis de escolaridade maiores, melhoria nos estilos de vida e melhor controlo dos 

fatores de risco vasculares. Isto sugere que podemos recorrer aos fatores de risco 

cardiovasculares (doenças vasculares, hipertensão, obesidade, síndrome metabólico), estilos 

de vida (nutrição, atividade física, tabagismo, estimulação cognitiva) e infraestruturas na 

comunidade para modificar a trajetória do declínio cognitivo, antes do início da demência 

irreversível.  

Uma vez que a construção de reserva cognitiva e a prevenção do deficit cognitivo são de 

extrema importância, são necessárias intervenções em todas as fases da vida para promover 

a estimulação cognitiva, alimentação saudável e exercício físico. As estratégias preventivas 
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para diminuir e a atrasar o declínio cognitivo e respetivas consequências em idosos 

requerem também a colaboração a nível social e político da Saúde Pública e entidades do 

Governo.  

 

Ver diapositivos aqui 

 

Maria João Malaquias, Interna de Ano Comum  
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