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Resumo
Com o envelhecimento da população, a demência tornou-se um grande problema de saúde pública, sendo a doença de Alzheimer (DA)
a mais comum. Sabe-se que a velhice e a genética são fatores de risco não modificáveis, porém estudos mostram que o desenvolvimento
da DA possui forte relação com os fatores de risco modificáveis, dentre eles a nutrição, que tem chamado bastante atenção com a grande
quantidade de evidências, mostrando forte relação entre a alimentação dos indivíduos com a neurodegeneração. É extremamente neces-
sário investigar estratégias nutricionais de modo que se possa adiar ou até mesmo impedir o início da demência, dada a escassez de tra-
tamentos farmacológicos eficazes na prevenção do declínio cognitivo. O objetivo da revisão foi analisar a influência dos padrões
alimentares na prevenção do declínio cognitivo e da DA. Como metodologia, foram incluídos estudos do tipo observacionais e ensaios
clínicos controlados feitos em humanos, adultos e idosos, publicados nos últimos 5 anos e que analisaram o componente alimentar. Dos
118 artigos encontrados apenas 8 atenderam os critérios e foram incluídos que dentre estes apenas 2 não apresentaram associação positiva
entre dieta e prevenção do declínio cognitivo. Os demais estudos mostraram de alguma forma que dieta dentre outras covariáveis,
possuem impacto consideravelmente positivo no envelhecimento do cérebro durante a meia idade. Concluiu-se que não há apenas um
padrão alimentar capaz de retardar o surgimento de doenças neurodegenerativas, mas sim que diversos padrões alimentares com carac-
terísticas em comum, possuem capacidade neuroprotetora.

Descritores: Comportamento alimentar; Dieta mediterrânea; Prevenção de doenças; Doença de alzheimer; Demência; Envelhecimento

Abstract
As the population ages, dementia has become a major public health problem, with Alzheimer's disease (AD) being the most common.
It is known that old age and genetics are non-modifiable risk factors, but studies show that the development of AD has a strong rela-
tionship with modifiable risk factors, among them nutrition, which has drawn a lot of attention with the large amount of evidence,
showing a strong relationship between the diet of individuals and neurodegeneration. It is extremely necessary to investigate nutritional
strategies so that dementia can be postponed or even prevented, given the scarcity of effective pharmacological treatments to prevent
cognitive decline. The purpose of the review was to analyze the influence of dietary patterns on the prevention of cognitive decline
and AD. As a methodology, observational-type studies and controlled clinical trials carried out on humans, adults and the elderly, pu-
blished in the last 5 years and that analyzed the food component, were included. Of the 118 articles found, only 8 met the criteria and
it was included that among these, only 2 did not show a positive association between diet and prevention of cognitive decline. The
other studies have somehow shown that diet, among other covariates, have a considerably positive impact on brain aging during
middle age. It was concluded that there is not only a dietary pattern capable of delaying the emergence of neurodegenerative diseases,
but that different dietary patterns with common characteristics, have neuroprotective capacity.

Descriptors: Eating behavior; Mediterranean diet; Disease prevention; Alzheimer disease; Dementia; Ageing

Introdução
Com o envelhecimento da população, a demência

tornou-se um grande problema de saúde pública. Os
números de morte por demência mais que dobraram
entre 2000 e 2016, sendo que em 2000 ela ocupava a
14ª posição no grupo das principais causas de morte
do mundo e em 2016 já ocupava a 5ª posição. Dentre
os tipos de demência, a Doença de Alzheimer (DA),
que é uma doença multifatorial e irreversível, caracte-
rizada por perda progressiva de memória episódica e
deficiência cognitiva, é a mais comum, representando
entre 60 e 70% dos casos e a estimativa é que em
2030, o número de pessoas com a DA chegue a 65,7
milhões.1-4
Dada a carga crescente de DA e outras demências, a

identificação de fatores que previnem ou retardam o
início do declínio cognitivo é importante,5 visto que
alterações patológicas no cérebro de um indivíduo com

o risco de desenvolvimento de demência podem co-
meçar 30 anos antes dos sintomas clínicos serem diag-
nosticados.6

Sabe-se atualmente que a velhice e a genética são
fatores de risco não modificáveis, mas o que muitos
estudos vem mostrando, é que o desenvolvimento da
DA possui forte relação com os fatores de risco modifi-
cáveis como: a baixa escolaridade, diabetes mellittus,
hipertensão, disfunção renal, álcool, fumo, colesterol
alto, história de depressão, doenças cerebrovasculares,
risco cardiovascular, estilo de vida sedentário e dieta,
que quando combinados, respondem por mais da me-
tade do risco em desenvolver a DA.6-8

Dentre todos os fatores de risco modificáveis, a nu-
trição tem chamado bastante atenção com a grande
quantidade de evidências, que mostra forte relação en-
tre a alimentação dos indivíduos com a neurodegene-
ração,7,9 sendo assim, é fundamental identificar os 
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potenciais fatores de proteção e de risco para o desen-
volvimento do comprometimento cognitivo.9 Estudos
epidemiológicos mostraram que alimentos como frutas,
vegetais e ômega-3, possuem além dos nutrientes, com-
postos denominados fitonutrientes, que foram denomi-
nados de neuroprotetores ativos, e reduzem a incidên-
cia de DA.6
É extremamente necessário investigar estratégias nu-

tricionais de modo que se possa adiar ou até mesmo
impedir o início da demência, dada a escassez de tra-
tamentos farmacológicos eficazes na prevenção do de-
clínio cognitivo,10 pois estima-se que um atraso de 1
ano no início da progressão de DA, reduz o número de
casos em 9,2 milhões em todo mundo.11
O objetivo da presente revisão é analisar, por meio

de levantamento bibliográfico, a possível influência
dos padrões alimentares na prevenção do declínio cog-
nitivo e da DA.

Revisão da literatura
O trabalho trata-se de uma revisão descritiva, no qual

a pesquisa bibliográfica foi realizada usando a Biblio-
teca Virtual em Saúde (BVS) para seleção de artigos
das bases de dados Medline, Lilacs, Scielo e Pubmed.
Para busca dos estudos, o descritor “doença de Alzhei-
mer” foi cruzado com os descritores “dieta mediterrâ-
nea”, “prevenção e controle”, “prevenção” e “alimen-
tos”, o descritor “declínio cognitivo” foi cruzado com
“dieta mediterrânea” e “padrões alimentares”. O des-
critor em inglês “Alzheimer’s disease” foi cruzado com
os descritores “mediterranean diet”, “prevention”,
“diet”, “food” e “prevention and control”, o descritor
“cognitive decline” foi cruzado com “mediterranean
diet” e “food patterns”.
Como critério de inclusão, foram aceitos estudos do

tipo observacionais e ensaios clínicos controlados feitos
em humanos, adultos e idosos, publicados nos últimos
5 anos e que analisaram o componente alimentar. Fo-
ram excluídos estudos feitos em animais e/ou publica-
dos antes de 2016; estudos que analisaram suplemen-
tação de nutrientes e/ou fármacos; estudos que havia
conflito de interesses; estudos feitos em pacientes com
comprometimento cognitivo leve ou com a DA já diag-
nosticada.
Foram encontrados no total da pesquisa 118 artigos,

dos quais depois de uma análise por título e resumo,
32 foram selecionados, destes, 8 atenderam todos os
critérios e foram incluídos no atual estudo (Quadro 1). 
Dentre os 8 estudos encontrados, Hill et al.14 (2018)

e Fischer et al.19 (2018) não apresentaram associação
positiva entre dieta e prevenção do declínio cognitivo
e DA. Os demais estudos mostraram de alguma forma
que dieta dentre outras covariáveis, possuem impacto
consideravelmente positivo no envelhecimento do cé-
rebro durante a meia idade.
Mosconi et al.12 (2018) e Shannom et al.13 (2019)

avaliaram em seus estudos a associação de adesão a
dieta mediterrânea através de questionários de frequên-
cia alimentar juntamente com estilo de vida e medidas

de risco cardiovascular e tiveram resultados significati-
vos. Ambos concluíram que maior adesão a dieta me-
diterrânea foi positivamente associada à baixo declínio
cognitivo.12,13 Em contrapartida, Hill et al.14 (2018) em
sua pesquisa com metodologia semelhante aos outros
dois estudos mencionados, não encontraram associação
entre dieta mediterrânea e deposição de beta amiloide
no cérebro de mulheres de meia idade.14
Outros dois estudos relacionaram dieta e declínio

cognitivo. Shakersain et al.15 (2016) analisaram a in-
fluência de padrões alimentares nas mudanças cogniti-
vas. Por meio de questionários de frequência alimentar
detectaram 2 padrões de dieta, a prudente e a ocidental.
A dieta prudente foi caracterizada por maior ingestão
de vegetais, frutas, cereais, leguminosas, temperos na-
turais, arroz, grãos integrais, macarrão, laticínios com
baixo teor de gorduras e aves, e o padrão ocidental ca-
racterizado por maior ingestão de carne vermelha/pro-
cessada, gordura saturada/trans, grãos refinados, açúcar,
cerveja e destilados. Aos participantes com maior adesão
a dieta ocidental, foi associada a maior declínio cogni-
tivo neste estudo onde acompanharam durante 6 anos
idosos maiores de 60 anos.15 No segundo, Taylor et
al.16 (2017) analisaram a relação da dieta com alto ín-
dice glicêmico e deposição de beta amilóide em idosos
com idade entre 65 e 90 anos cognitivamente normais.
O grupo com amilóide elevada consumiu mais carboi-
dratos e açúcar do que o grupo não elevado, sendo o
consumo de açúcar o fator que se correlacionou nega-
tivamente com a cognição global e desempenho cogni-
tivo em vários testes neuro psicométricos gerais.16
Por último, 3 estudos associaram déficit cognitivo e

alimentação por ângulos diferentes. No primeiro, Hay-
den et al.17 (2017), analisaram o potencial inflamatório
da dieta de 7.085 mulheres. Neste estudo, 45 itens ali-
mentares relatados pelas participantes foram relacio-
nados com 6 biomarcadores inflamatórios (IL-1ß, IL-4,
IL-6, IL-10, TNF-α e PCR). No grupo com maior poten-
cial inflamatório, o risco de comprometimento cognitivo
leve ou provável demência aumentou consideravel-
mente em relação ao grupo com potencial inflamatório
menor.17 No segundo, Okubo et al.18 (2017) analisaram
o padrão alimentar dos japoneses mais velhos em as-
sociação com déficit cognitivo. Identificaram 3 padrões
dietéticos, o primeiro denominado “Alimentos, vegetais
e peixes” caracterizado por alta ingestão de vegetais
verdes, soja, algas marinhas, cogumelos, batatas, frutas,
peixes e chá verde, o segundo, “Arroz e sopa de missô”
caracterizado por alto consumo de pão, gorduras, óleo
e sorvete e o terceiro “Alimentação animal” caracteri-
zado por alto consumo de carne processada, frango,
moluscos e carne vermelha. O padrão “Alimentos, ve-
getais e peixes” correlacionado com ingestão de proteí-
nas, ácidos graxos poliinsaturados (PUFA), ômega-3,
ômega-6, fibras, vitaminas antioxidantes, e vitaminas do
complexo B, foi fortemente associado de maneira posi-
tiva com melhor função cognitiva, permanecendo posi-
tivo mesmo após ajuste para potenciais efeitos de con-
fusão.18 No terceiro e último estudo selecionado, Fischer
et al.19 (2018) analisaram se alimentos individuais, 
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Quadro 1. Extração de dados dos artigos analisados.

Autores/ano Tipo de Estudo Participantes/Idade Duração Resultados Significativos

Mosconi et al.12

(2018)
Estudo observacional

transversal
116 participantes com
idade entre 30-60 anos

Não aplicável
Dieta estilo mediterrânea reduz fatores de
risco vascular e pode ser neuroprotetora

durante envelhecimento.

Shannon et al.13

(2019)
Estudo de coorte

prospectivo
8009 participantes com
idade entre 40-79 anos.

18 anos
Maior adesão a dieta mediterrânea está
associada a melhor função cognitiva.

Hill et al.14

(2018)
Estudo observacional

transversal
111 mulheres saudáveis

com idade entre 45-55 anos
Não aplicável

Não encontrou associação entre dieta me-
diterrânea e deposição de beta amilóide.

Shakersain et
al.15 (2016)

Estudo longitudinal
2223 participantes com

idade > 60 anos
6 anos

A maior adesão ao padrão dieta ocidental
foi associada a maior declínio cognitivo.

Taylor et al.16

(2017)
Estudo observacional

transversal
128 participantes com

idade > 65 anos
Não aplicável

Dieta com alto índice glicêmico foi asso-
ciada a maior carga amilóide cerebral e

subsequente risco de DA.

Hayden et al.17

(2017)
Estudo de coorte

prospectivo
7085 mulheres com idade

entre 65-79 anos
20 anos

O grupo que tinha dieta com propriedades
pró inflamatórias foi associada com pior

função cognitiva e maior risco de compro-
metimento cognitivo leve ou provável DA.

Okubo et al.18

(2017)
Estudo observacional

transversal
635 participantes com
idade entre 69-71 anos

Não aplicável

Maior consumo de vegetais verde escuro,
produtos de soja, frutas e peixes pode ter
efeito benéfico sobre função cognitiva em

japoneses mais velhos.

Fischer et al.19

(2018)
Estudo de coorte

prospectivo
2622 participantes

� 75 anos
10 anos

Não encontrou evidências de que ali-
mentos estudados de maneira isolada se-
jam protetores para declínio cognitivo.

conhecidos como neuroprotetores ou neurodegenera-
tivos, estavam longitudinalmente associados à incidên-
cia da DA e possível declínio de memória. Os alimentos
analisados foram o chá verde, café, vinho branco, vinho
tinto, azeite de oliva, peixe fresco, frutas e vegetais,
carne vermelha e salsichas. Como resultado da pesquisa,
não ouve evidências de que alimentos isolados protejam
contra declínio cognitivo, com exceção do vinho tinto,
que foi o único item relacionado a prevenção de DA.
Porém isso foi verdadeiro apenas para homens, en-
quanto para mulheres a maior ingestão de vinho tinto
foi associada a maior incidência de DA.19

Discussão
Nesta revisão, verificou-se que não há um único pa-

drão alimentar a se seguir capaz de retardar o processo
de neurodegeneração, mas sim, que diversos padrões
alimentares são neuroprotetores, porém o que todos
estes possuem em comum é a ingestão de frutas, ver-
duras, legumes, cereais integrais, laticínios com baixo
teor de gordura, peixes, aves, alto consumo de gorduras
monoinsaturadas e poliinsaturadas, baixo consumo de
alimentos ultra processados, de gorduras saturadas e
consumo de álcool moderado nas refeições, ou seja,
uma dieta com alta ingestão de nutrientes antioxidantes
e anti-inflamatórios com características em comum à

dieta mediterrânea e a dieta do tipo prudente. Notou-
se que este comportamento alimentar juntamente com
um estilo de vida saudável, promove redução no risco
de doenças crônicas, principalmente obesidade, doen-
ças cardiovasculares e diabetes mellitus, fatores de
risco para demência já demonstrados em literatura. 
Estudos observacionais mostraram que níveis mais

altos de atividade física estão associados a um risco
menor de doenças cardiovasculares e que indivíduos
fisicamente ativos são menos propensos a desenvolver
demência,20 isto pode explicar o resultado negativo
do estudo de Hill et al.14 (2018), já que este não adi-
cionou covariáveis relacionadas a estilo de vida e ati-
vidade física. Todos os outros estudos incluídos na re-
visão avaliaram covariáveis de atividade física, índice
de massa corporal, idade, educação e ingestão ener-
gética total.
Já se sabe que o cérebro é vulnerável aos danos oxi-

dativos devido seu alto teor de ácidos graxos facilmente
peroxidáveis, alto consumo da taxa de oxigênio como
meio de produção de energia nas mitocôndrias, o que
resulta em subprodutos de radicais altamente reativos, e
pela escassez de enzimas antioxidantes endógenas em
comparação com outros tecidos.21–23 Dessa forma, tanto
as patologias como acidente vascular cerebral (AVC),
hipertensão, diabetes mellittus e hipercolesterolemia,



os riscos relacionados ao estilo de vida como taba-
gismo, inatividade física e intelectual, ingestão elevada
de calorias e o próprio envelhecimento estão intima-
mente associadas com aumento na produção e propa-
gação de espécies reativas de oxigênio (ROS), e este
estresse crônico tem forte impacto no envelhecimento
das células, em particular no processo neurodegenera-
tivo,24 com provável processo inflamatório, visto que
o aumento de placas neurofibrilares encontradas no
cérebro de portadores de DA pode ser exacerbada pela
exposição aos ROS.23,25
A dieta mediterrânea, um padrão alimentar típico dos

países da costa mediterrânea, sugerido como um padrão
saudável para saúde de maneira geral possui caracte-
rísticas semelhantes com uma dieta prudente. A dieta
do padrão mediterrâneo é caracterizada por alta inges-
tão de vegetais, legumes frutas e verduras, cereais inte-
grais, alta ingestão de azeite e nozes, consumo mode-
radamente alto de peixes, baixa ingestão de produtos
lácteos, principalmente na forma de queijos e iogurte,
baixa ingestão de carnes vermelhas e consequente-
mente de gorduras saturadas e moderada ingestão de
aves. Também faz parte do padrão de dieta mediterrâ-
nea o consumo moderado de vinho tinto durante as re-
feições.26–28
Recentemente, alguns estudos associaram dieta me-

diterrânea à saúde cerebral,29 comprovando por ima-
gens de ressonância magnética, que o cérebro de pes-
soas de meia idade saudáveis que seguiam uma dieta
mediterrânea, apresentava menor atrofia e menor acú-
mulo da proteína beta amilóide, em comparação com
as pessoas que não seguiram a dieta. A explicação para
tais benefícios, é que esta dieta atuaria na redução da
inflamação e do estresse oxidativo cerebral, devido sua
capacidade antioxidante impedindo formação de placas
e emaranhados que danificam as células cerebrais em
portadores da DA.30,31 Estudos em humanos compro-
vam que indivíduos com maior adesão a dieta medi-
terrânea possuem níveis plasmáticos mais altos de glu-
tationa, um tripeptídeo que equilibra o sistema redox.
Antioxidantes presentes na dieta mediterrânea como
vitamina C, vitamina E, carotenoides, polifenóis, zinco
e selênio, funcionam como “poupadores” do ciclo re-
dox contribuindo com o aumento da glutationa na sua
forma reduzida.31–34
Um estudo de coorte prospectivo de 5 anos que

acompanhou 1410 adultos (≥65 anos) franceses mos-
trou que maior adesão a dieta mediterrânea foi asso-
ciada a um declínio cognitivo mais lento em mini exa-
mes do estado mental,35 um outro estudo de coorte
prospectivo com 8.085 participantes também franceses
com idade acima de 65 anos, demonstrou que o con-
sumo frequente de frutas e vegetais, peixes e óleos ricos
em ômega-3 pode diminuir o risco de demência e
DA.36 O ômega-3, um ácido graxo poliinsaturado,
possui efeito protetor, pois é constituinte primário das
membranas neuronais influenciando positivamente na
função e fluidez.37
É conhecido que o padrão alimentar ocidental é com-

posto por alta ingestão de carne vermelha, carne 

processada, grãos refinados, doces e sobremesas, bata-
tas fritas e produtos lácteos com alto teor de gordura,38
e que uma dieta rica em gorduras saturadas tem de-
monstrado efeitos deletérios à saúde cognitiva, pois di-
ferente dos ácidos graxos insaturados como o ômega-
3, o ácido graxo saturado se acumula nas membranas
neuronais aumentando sua rigidez e espessura.37
Interessantemente, há uma correlação grande entre

patologias cerebrais e doenças cardiovasculares no que
diz respeito ao papel dos lipídeos. Ambos os ácidos
graxos monoinsaturados e poliinsaturados baixos, bem
como os níveis elevados de colesterol e ácidos graxos
saturados estão associados a aterosclerose, obesidade
e representam fatores de risco estabelecidos para a
doença de Alzheimer, AVC e demência vascular,37 con-
tribuindo com o estresse oxidativo.25

Pesquisadores também sugerem que a alta ingestão
de gorduras saturadas na dieta, aumentam a produção
de citocinas IL-1, IL-6 e TNF- alfa, que possuem funções
pró-inflamatórias e atuam como mediadores neuro in-
flamatórios causando morte neuronal.39 Um estudo
que analisou 2560 idosos acima de 65 anos, sem his-
tórico de problemas cardiovasculares ou diabetes, mos-
trou que maior ingestão de gordura saturada foi linear-
mente associada com maior declínio cognitivo ao longo
de 6 anos.40
Em contrapartida, o padrão alimentar prudente ca-

racterizado pelo maior consumo de vegetais, frutas, le-
gumes, grãos inteiros, peixes e aves é associado a taxas
mais baixas de diabetes,38,41 conhecido como um fator
de risco para doenças neurodegenerativas comprovados
em muitos estudos.42–44 Foram detectados no cérebro
de pacientes com diabetes uma redução da velocidade
do fluxo sanguíneo cerebral relacionado ao aumento
da resistência em artérias cerebrais médias, levando a
hipoperfusão cerebral e atrofia cortical, impactando
negativamente a cognição.45,46
Neergaard et al.47 (2017) mostraram em seu estudo

que indivíduos com níveis de glicose plasmática em
jejum alterados, tinham maiores chances de disfunção
cognitiva em comparação com indivíduos normogli-
cêmicos.47 Outro estudo observacional que examinou
60 voluntários idosos sem demência, portadores de re-
sistência à insulina, mostrou risco aumentado para de-
posição de beta amilóide, independentemente de ser
ou não portador da apolipoproteína (APOE e4), um
forte componente genético para DA.48,49
Manter uma dieta hipocalórica, bem como atividades

físicas e intelectuais, representa uma estratégia impor-
tante para a prevenção da DA. Comer em excesso é
um fator de risco bem estabelecido para AVC e uma
ingestão calórica elevada pode estar associado a risco
aumentado de DA.50 O acúmulo de evidências sugere
que a obesidade, particularmente central/abdominal,
contribui com a inflamação crônica levando ao desen-
volvimento da resistência à insulina e síndrome meta-
bólica, que está intimamente ligada a diabetes, doenças
cardiovasculares (DCV) e demência.45,51

Foi sugerido que uma ingestão diária de 1.800 a
2.200 calorias para adultos moderadamente ativos pode
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reduzir drasticamente o risco de DA,21 isso pode tam-
bém explicar o fato de uma dieta ocidental ser consi-
derada neurodegenerativa, visto que esta possui densi-
dade calórica considerável.
Muitas pesquisas demonstraram que a obesidade em

indivíduos na meia idade pode ser um índice de com-
prometimento cognitivo leve nos anos posteriores.52

Um estudo que acompanhou 1462 mulheres durante
32 anos, mostraram que uma relação cintura quadril
(RCQ) na meia-idade maior que 0,80 centímetros au-
mentou o risco de demência aproximadamente duas
vezes entre os participantes sobreviventes.53

Visto que a dieta prudente tem sido observada como
neuroprotetora, um ponto bastante curioso é que
quando analisamos nutrientes de maneira isolada, como
no caso do estudo de Fischer et al.19 (2018) incluído
nesta revisão, não obtivemos resultados satisfatórios. A
explicação para este resultado pode ser que, embora o
estudo de nutrientes seja valioso para epidemiologia
de várias doenças, este tipo de análise possui limitações
metodológicas. Primeiro porque pessoas não comem
nutrientes isolados, mas sim fazem refeições com va-
riedade de alimentos, com combinações complexas de
nutrientes que provavelmente são interativos, sinérgicos
e antagônicos entre si, e segundo porque a ingestão de
alguns nutrientes está comumente associada a alguns
padrões dietéticos habituais, fazendo a análise de nu-
triente único ser potencialmente confundido pelo efeito
dos padrões alimentares.54,55 Partimos então com a hi-
pótese de que talvez o pequeno efeito modulador de
cada nutriente pode ter efeito clinicamente relevante
quando usado em combinação.37

Atualmente sabe-se que não há tratamento farmaco-
lógico para a DA, portanto a adoção de uma alimenta-
ção rica em nutrientes antioxidantes, anti-inflamatórios,
ácidos graxos insaturados, principalmente ômega-3 e
baixo consumo de gorduras saturadas relacionadas com
hábitos de vida saudáveis parecem ser a melhor alter-
nativa para retardar o aparecimento de comprometi-
mento cognitivo leve e possível demência.

Conclusão
Conclui-se que o padrão alimentar mais próximo ao

padrão prudente, com características de uma dieta do
estilo mediterrâneo pode prevenir o surgimento de
doenças neurodegenerativas. Este padrão, juntamente
a um estilo de vida com hábitos saudáveis, protege
contra doenças crônicas promovendo redução no es-
tresse oxidativo e consequentemente da inflamação,
sendo estas comprovadas em literatura como fatores
de risco para demência. 
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