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·  Cenário
Demência é um termo abrangente para várias doenças 

que afetam a memória ou outras habilidades cognitivas e 
comportamentais, as quais interferem significativamente 
na capacidade de uma pessoa de manter suas atividades 
diárias.

A prevalência aumenta exponencialmente com o 
envelhecimento, duplicando a cada 5,5 anos de incremento 
de idade. Na América Latina, a prevalência passa de 
1,3% aos 60 anos, para 63,9% a partir dos 90 anos1,2. 
Embora a idade seja o fator de risco mais conhecido para 
a demência, não é uma parte normal do envelhecimento. 
Além disso, a demência não afeta exclusivamente pessoas 
mais velhas, como a demência de início recente (definida 
como o aparecimento de sintomas antes dos 65 anos), e 
que representa até 9% dos casos3. Atualmente o número 
de pessoas que vivem com demência no mundo é de 
aproximadamente 50 milhões, com perspectiva de chegar 
a 152 milhões em 20504. No Brasil, são estimados 55 mil 
novos casos de demências todos os anos5.

Dentre as causas de demência, a Doença de Alzheimer 
(DA) é responsável por 60% a 80% dos casos6. Existem duas 
formas de DA, a esporádica (normalmente de início tardio, 
após os 65 anos) e a familial (normalmente de início precoce, 
antes dos 65 anos), a qual representa 5% dos casos de DA7,8. 
A forma mais comum da DA é a amnéstica, com prejuízo 
na memória recente e na capacidade de aprendizado de 
novos fatos. Pode haver comprometimento não amnéstico, 
relacionado à linguagem (lembranças de palavras), funções 
executivas (alteração do raciocínio, julgamento e solução de 
problemas) e função visual-espacial (perda da capacidade de 
identificar objetos ou pessoas, distúrbio no sentido da visão 
e de leitura)9,10.

Na DA, podem haver diferentes estágios: leve, moderado 
e grave, conforme o avanço da doença e o comprometimento 
da capacidade cognitiva e das atividades diárias11. As 
manifestações clínicas da demência na DA, passam, 
anteriormente, pelo estágio designado de comprometimento 
cognitivo leve (CCL) e pela fase pré-clínica10,12. Indivíduos 
em estágio de CCL, não necessariamente, evoluem para 
demência, contudo os riscos para essa população aumentam 
substancialmente comparados à população sem CCL, 
chegando a uma taxa de conversão para demência de 10% 
ao ano13, 14. 

·  Fisiopatologia da DA
Anterior à fase de CCL, a DA engloba a fase pré-clínica, 

a qual pode levar anos, até décadas, antes do diagnóstico 
clínico de demência10,12,15. Sugere-se que o início da DA 
ocorra em uma cascata de eventos, com mutações nos 
genes das enzimas que clivam uma proteína transmembrana 
neuronal, a proteína precursora amiloide (PPA), levando a 
produção e deposição extracelular de peptídeos β-amiloide. 
Esses, tornam-se neurotóxicos mediante uma reorganização 
estrutural com a formação de oligômeros, os quais 
agregam-se e formam as placas senis. Diferente do que 

aconteceria em condições normais, em que a clivagem da 
PPA geraria fragmentos proteicos com funções protetoras 
ao metabolismo neuronal16. Os peptídeos β-amiloide e seus 
oligômeros alteram a estrutura e a transmissão sináptica17 
e são capazes de bloquear rapidamente o mecanismo de 
formação de novas memórias, alterando a plasticidade 
sináptica18. 

Outra proteína, denominada proteína tau, também está 
envolvida nas alterações patológicas encontradas na DA.  
Essa proteína, responsável por sustentar o citoesqueleto 
neuronal, é normalmente solúvel, mas, nos quadros de 
DA, encontra-se hiperfosforilada, tornando-a um polímero 
insolúvel filamentoso. Esse processo desestabiliza os 
microtúbulos, estruturas proteicas que fazem parte do 
citoesqueleto, levando a sua degradação e, consequente, 
morte dos neurônios. Isso ocorre, pois os microtúbulos 
transportam nutrientes e informações dos prolongamentos 
dos neurônios ao seu corpo celular e vice-versa20, 21. 
Como resultado da hiperfosforilação da proteína tau, 
a anatomopatologia da DA identifica emaranhados 
neurofibrilares intraneuronais21 que prejudicam o transporte 
axonal, resultando em déficit na função sináptica e morte 
neuronal22.

Dessa forma, a deposição da β-amiloide em placas senis, 
e a proteína tau acumulada em emaranhados neurofibrilares, 
definem a DA como uma doença neurodegenerativa única 
entre distúrbios diferentes que podem levar à demência23.  
Além dessas alterações, é observado hipometabolismo 
cerebral da glicose, décadas antes do aparecimento dos 
sintomas24,25.

· Hipometabolismo da Glicose
O cérebro humano pesa cerca de 2% a 3% do peso 

de um adulto e requer aproximadamente 20% a 23% da 
necessidade energética diária24. A maior parte da glicose 
consumida é utilizada para manter o gradiente iônico pré e pós-
sináptico necessário para neurotransmissão glutamatérgica26. 
Os transportadores de glicose (GLUTs) são responsáveis pela 
captação da glicose, sendo o GLUT1, localizado na barreira 
hematoencefálica; e o GLUT3, localizado nos neurônios; os 
principais GLUTs no cérebro.  Esses transportadores não são 
sensíveis à insulina, sendo o processo de captação da glicose 
relacionado a sua concentração nos dois lados da barreira 
hematoencefálica (BBB)27. O transportador GLUT4, por sua 
vez, é insulinodependente, e, no cérebro, está presente em 
diferentes regiões relacionadas à memória e cognição28.

O transporte de glicose no cérebro humano afetado 
pela DA é reduzido na maioria das regiões do cérebro 
metabolicamente ativas, como o córtex e o hipocampo29, 

30. A análise post mortem do cérebro de pacientes com 
DA mostrou diminuição de níveis de GLUT1 e GLUT3 no 
córtex cerebral31,  com perda significativa do transportador 
de glicose neuronal GLUT3. Esses níveis mais baixos estão 
associados à patologia mais grave da DA32, o que contribui 
para menor captação de glicose pelos neurônios33.

Ademais, estudos vêm demonstrando que a sinalização 
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de insulina cerebral pode estar prejudicada em pacientes 
com DA34,35, quando comparados a indivíduos controles36. 
O estudo de Roterdã, publicado em 1996, demonstrou 
que indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) tinham 
duas vezes mais DA do que indivíduos saudáveis37. Desde 
então, há um crescente número de trabalhos relacionando a 
DM2 à DA38-45, sendo a inflamação, resistência à insulina e 
disfunção mitocondrial características comuns nessas duas 
doenças35.

A resistência à insulina e, consequentemente, a redução 
da captação e utilização da glicose, comprometem a energia 
celular neuronal, as funções homeostáticas e a conexão 
sináptica46. Dessa forma, o declínio do metabolismo da 
glicose resulta em transmissão colinérgica diminuída e 
atrofia das células nervosas. Isso ocorre devido à síntese de 
acetilcolina (ACh) ser extremamente sensível ao metabolismo 
da glicose no cérebro, pois ela ocorre exclusivamente na via 
glicolítica, o que prejudica as sinapses e, consequentemente, 
a neurotransmissão47. Podemos dizer que, em nível celular, 
a DA está associada à redução da ACh no processo 
sináptico, diminuindo a neurotransmissão colinérgica48. A 
baixa disponibilidade de glicose também está relacionada 
à hiperfosforilação da tau49,50 e ao distúrbio nas funções 
homeostáticas, como aumento do estresse oxidativo e 
disfunção mitocondrial, com a geração de espécies reativas 
de oxigênio (EROS) e reativas de nitrogênio (RNS)51. 

A captação ou metabolismo da glicose cerebral, é 
avaliada por meio da taxa metabólica cerebral de glicose 
(TMCG)24. Na DA, os estudam indicam uma redução de 
20% a 25% da TMCG, com os achados de redução mais 
precoces, presentes na área hipocampal (relacionada ao  
processamento de novas informações para memória de 
longo prazo). A redução da TMCG também é vista em áreas 
relacionadas à interpretação e orientação espacial e de som 
e linguagem, como os lobos parietais e temporais52, 53. Além 
disso, existe uma relação entre a TMCG diminuída e a piora 
do quadro cognitivo em pacientes com DA54.

Conforme abordado, a fisiopatologia da DA é complexa, 
e, até o momento, o tratamento pode retardar a evolução 
da doença, mas não é capaz de curá-la. Dessa forma, a 
busca por outras medidas não farmacológicas tem sido alvo 
crescente nos últimos anos, com o objetivo de contribuir, 
pelo menos parcialmente, para retardar a progressão 
da doença, principalmente se feita de maneira precoce. 
Baseando-nos nas hipóteses que explicam a DA, é possível 
investigar, dentro da nutrição, mecanismos que possam 
beneficiar clinicamente esses pacientes.

·  Via Alternativa de Energia
Apesar do combustível primário do cérebro ser 

a glicose, durante períodos de jejum prolongado é 
importante destacar que esse órgão pode facilmente 
utilizar corpos cetônicos, sendo, inclusive, considerados 
como principal fonte de combustível nessas situações55-58. 
Com a diminuição da glicose e insulina plasmática, como o 
que ocorre em períodos de jejum ou redução intensa de 

carboidratos, há liberação de ácidos graxos livres, os quais 
são beta-oxidados na mitocôndria. O excesso de Acetil CoA 
formado leva à produção de corpos cetônicos, uma vez 
que há excesso dessa substância para utilização no ciclo de 
Krebs58. 

Ao comparar as taxas metabólicas cerebrais de glicose 
(TMCG) e a de corpos cetônicos, como o acetoacetato 
(TMCA), em pacientes com ou sem a DA, nota-se que a 
TMCG é diminuída na matéria cinzenta de pacientes com 
DA leve, enquanto o TMCA não apresenta diferença entre 
os grupos59,60. Além disso, existe uma relação linear entre 
a concentração plasmática de corpos cetônicos e a sua 
captação cerebral nesses pacientes58,60. Isso sugere que os 
corpos cetônicos podem compensar o déficit de energia 
em pacientes com DA24,58 e ser uma ótima estratégia para 
melhorar o metabolismo energético cerebral61.

·  Ácido Caprílico e Ácido Cáprico
O ácido caprílico (C8:0) e o ácido cáprico (C10:0) são 

ácidos graxos de cadeia média reconhecidos pela capacidade 
de formação de corpos cetônicos58,62,63 mesmo quando 
adicionados a uma refeição regular. Esse fato deve-se à 
rápida absorção pelo sistema porta e beta-oxidação no 
fígado, gerando excesso de acetil-Coa, o que leva à formação 
de corpos cetônicos58,64. 

Acetoacetato é o primeiro corpo cetônico produzido65, 
seguido de beta-hidroxibutirato (BHB), o principal66. Os 
corpos cetônicos atravessam a barreira hematoencefálica67, 
entram nos neurônios e, dentro da mitocôndria, geram ATP 
por fosforilação oxidativa58. 

Os níveis de BHB acetoacetato aproximam-se de 0,010 
a 0,015 mM no momento pós-prandial68. A suplementação 
com 12 gramas de ácido caprílico combinado a 8 gramas 
de ácido cáprico,  2 vezes ao dia, fez com que os níveis de 
BHB fossem para 0,6 mM69, indicando que o consumo de 
ácido caprílico e ácido cáprico induzem, com segurança, à 
cetonemia leve à moderada, sem a necessidade de jejum 
prolongado ou consumo de alto teor de gordura, como na 
dieta cetogênica clássica. Além disso, o ácido caprílico e o 
ácido cáprico não estimulam a deposição de gordura63.

Em pacientes com DA, quando os valores plasmáticos 
de BHB estão em torno de 0,1 mM, os corpos cetônicos 
fornecem mais de 5% de energia cerebral; quando estão a 
1 mM, fornecem cerca de 10% a 15%58. Ao suplementar 30 
gramas ao dia de ácido cáprico combinado a ácido caprílico, 
ou somente ácido caprílico, em pacientes com DA leve à 
moderada, o déficit de energia cerebral diminuiu em 23%, 
devido ao aumento no fornecimento de corpos cetônicos, sem 
alteração da utilização de glicose cerebral61. Em outro estudo, 
além da elevação da concentração de corpos cetônicos 
plasmáticos, após a ingestão de 20 gramas de ácido cáprico 
combinado a ácido caprílico, foram observadas melhoras 
cognitivas por meio de testes de memória nos participantes 
com DA leve à moderada. A pontuação dos testes cognitivos 
foi correlacionada ao nível de BHB no plasma70.
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·  Fosfatidilserina
Na DA, a disfunção sináptica é um importante fator que 

contribui para o comprometimento cognitivo71, com análises 
neuropatológicas de indivíduos com DA demonstrando 
forte associação entre os graus de comprometimento 
cognitivo e as alterações sinápticas72. Uma das causas pode 
estar relacionada à composição e função das membranas 
neuronais.

As análises cerebrais post mortem de pacientes com DA 
demostraram alterações na composição das membranas 
neuronais, como diminuição do conteúdo de fosfolipídeos, 
quando comparado a indivíduos controles de mesma idade, 
nos quais a alteração ocorreu principalmente no hipocampo 
e no córtex cerebral 73,74,76-78.

Dentre os fosfolipídios, o declínio da fosfatidilserina (FS) 
nas membranas neuronais tem sido associado a prejuízo da 
memória e a déficits nas habilidades cognitivas mentais75, 
uma vez que a FS desempenha papel fundamental no 
funcionamento das membranas neuronais76-78.

A suplementação oral de FS atravessa a barreira 
hematoencefálica, aumentando o fornecimento desse 
composto ao cérebro79, o que está relacionado ao aumento 
na comunicação interneuronal devido à maior fluidez das 
membranas celulares80-82. A FS também está relacionada à 
ação colinomimética, ou seja, inibe a colinesterase, enzima 
que degrada ACh, além de (ter) relação com o metabolismo 
da glicose76. Em indivíduos com provável DA, houve aumento 
de 15% do TMCG, após 3 semanas de suplementação de FS 
(500mg/dia)83.

Em um estudo duplo-cego randomizado controlado, com 
pacientes com diagnóstico de provável DA, que receberam 
suplementação de 200 mg de FS ao dia por 3 meses, os 
investigadores relataram melhoras significativas na memória, 
no processamento de informações e na capacidade de 
executar atividades diárias, comparadas ao grupo com 
placebo84. Em outro estudo, pacientes diagnosticados com 
DA que receberam suplementação de 300 mg de FS ao dia, 
por 5 meses, aumentaram os escores da avaliação cognitiva 
após o tratamento, por teste de memória para vocabulário 
e imagem85.

Além de constituinte das membranas neuronais, a FS 
protege as membranas celulares contra o dano oxidativo86. Em 
pacientes com DA, foi demonstrado que a FS inibiu a oxidação 
dos fosfolipídios da membrana celular causada pela EROS87.  
Um nutriente importante no metabolismo dos fosfolipídeos 
é a colina, a qual também tem papel na disfunção colinérgica e 
na função das membranas sinápticas88. Na DA, a necessidade 
de colina aumenta devido aos altos níveis cerebrais que 
são necessários para corrigir a disfunção sináptica89. Neste 
contexto, pesquisas pos mortem documentaram  níveis  mais  
baixos  de colina e de fosfolipídios, em cérebros de pacientes 
com DA, do que em controles pareados por idade90. Em 
modelos animais, a suplementação de colina aumentou 
a colina livre e as concentrações de ACh no córtex e no 

hipocampo, indicando uma melhora nos déficits cognitivos, 
ansiedade e diminuição da deposição de β-amiloide 91.

·  Ácido Docosahexaenóico (DHA)
As membranas das células cerebrais são ricas em ácidos 

graxos poliinsaturados ω3, como o DHA. Contudo, na DA, 
os níveis de DHA estão diminuídos92, existindo evidências 
experimentais significativas de que a deficiência ou o 
enriquecimento de DHA no hipocampo estão associadas, 
respectivamente, à aprendizagem reduzida, ou aumentada, 
nas habilidades de memória93.

Além disso, cerca de 20% a 30% do conteúdo de FS 
na matéria cinzenta está combinada com DHA94,95. Uma 
redução do conteúdo de DHA da FS no córtex cerebral está 
associada à progressão do comprometimento cognitivo leve 
à DA86,96. Consequentemente, a incorporação de FS em 
membranas humanas é sensível à disponibilidade da própria 
FS, mas também do DHA86,94. O DHA modula positivamente 
a biossíntese e reserva de FS em células neuronais que 
promovem a sobrevivência e inibem a apoptose, de uma 
maneira dependente de FS. Além disso, a suplementação 
combinada de DHA e FS reduziu significativamente níveis 
de óxido nítrico (NO) nos tecidos cerebrais de animais (que 
demonstram atividade antioxidante), mais do que comparada 
à suplementação com DHA ou FS sozinho97.

Em ensaio duplo-cego placebo controlado que investigou 
a segurança de uso de 300 mg de FS combinada a 79 mg 
de ω3 por 15 semanas, concluiu-se que o consumo foi 
seguro e bem tolerado98. Em outro estudo duplo-cego 
placebo controlado, a FS combinada ao DHA, utilizando a 
mesma dose acima, melhorou o desempenho cognitivo em 
indivíduos idosos com queixas de memória99.

·  Hiperhomocisteínemia e DA 
Altos níveis de homocisteína têm sido relacionados 

com doenças coronarianas e cerebrais, como a DA100-104. A 
homocisteína atua em mecanismos envolvidos na etiologia da 
DA, como fosforilação anormal de tau e acúmulo do peptídeo 
β-amiloide. Dessa forma, a homocisteína é considerada um 
fator de risco para DA105, e, associada a níveis de vitaminas 
do complexo B, tem importância etiológica na DA106, uma 
vez que a homocisteína é metabolizada por meio de duas 
vias dependentes de vitamina B12, ácido fólico e vitamina 
B6107. 

A vitamina B12 unida ao folato possuem papel crucial 
na reação da metionina sintetase108, enzima que promove 
a metilação da homocisteína em metionina. Dessa forma, 
a suplementação de ácido fólico e vitamina B12 está 
relacionada  à com a diminuição dos níveis de homocisteína109. 
A baixa concentração sérica de vitamina B12 e ácido fólico, 
e, consequentemente, a baixa disponibilidade de grupos 
metil no cérebro, prejudicam também a formação de vários 
neurotransmissores e fosfolipídios de membrana111. 
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Além da relação à hiperhomocisteínemia, a deficiência 
de folato pode estar relacionada à deficiência na proteína 
fosfatase 2A, que levab à expressão anormal da proteína tau 
hiperfosforilada111, que, conforme mencionado, é uma das 
hipóteses aceitas sobre a etiologia da DA.

Um estudo clínico randomizado controlado utilizando 
altas doses de vitamina B12, B6 e ácido fólico foi conduzido 
para avaliar se a suplementação com vitaminas do complexo 
B era capaz de reduzir a taxa de atrofia cerebral em idosos 
com comprometimento cognitivo leve. Esse estudo, 
conhecido como VITACOG, demonstrou por meio de 
ressonância magnética encefálica, que o grupo de pacientes 
que recebeu o complexo recebeu o complexo de vitamina 
apresentou uma taxa significativamente menor de atrofia 
cerebral global quando comparado com o grupo placebo. 
Além disso, foi observado que existia uma relação com 
os níveis de homocisteína basal maior que 13 mmol/L, 
sendo que nestes casos a taxa de atrofia cerebral diminuiu 
em 53% com o tratamento112. Ainda, foi observado que a 
diminuição da atrofia cerebral e declínio cognitivo ocorreu 
nos indivíduos que tinham bons níveis plasmáticos de ácidos 
graxos ω3113, sugerindo que a suplementação de vitaminas 
do complexo B, seja combinada a ácidos graxos ω3114.

·  Vitamina D
A deficiência de vitamina D pode acarretar implicações 

no desenvolvimento de diversas doenças e acelerar 
o envelhecimento115, uma vez que essa vitamina está 
relacionada à proteção neuronal116. Os receptores de 
vitamina D (VDR) estão amplamente expressos em todo 
Sistema Nervoso Central (SNC), com maior expressão 
no hipocampo, hipotálamo, tálamo, córtex, subcórtex e 
substância negra, as áreas essenciais para cognição117.

A vitamina D possui ação anti-inflamatória, capaz de 
reverter mudanças no hipocampo relacionadas à idade, em 
modelo animal118. A neuroinflamação causada pelo acúmulo 
de β-amiloide tem um papel-chave na patogênese e na 
progressão da DA119, sendo representada pelo aumento da 
expressão de citocinas pró-inflamatórias liberadas por células 
não neuronais: os astrócitos e a micróglia, células auxiliares 
que possuem a função de suporte ao funcionamento do 
SNC120,121.

O provável mecanismo de ação da vitamina D para 
neuroproteção ocorre por meio da supressão das citocinas 
pró-inflamatórias cerebrais122, assim como a recuperação da 
capacidade dos macrófagos fagocitarem a β-amiloide123 – 
com seu aumento do efluxo cerebral – e, consequentemente, 
diminuição do número de placas amilóides124,125.

Em pacientes com DA, a hipovitaminose D teve 
correlação com declínio cognitivo mais rápido126,127, o que 
demonstra o potencial benefício da suplementação desse 
nutriente.

·  Mix de Vitaminas e Minerais Antioxidantes
É possível observar a diminuição de antioxidantes em 

regiões do cérebro de idosos, áreas relacionadas à DA128. 
Na DA, o stress oxidativo está intimamente relacionado 
com a disfunção mitocondrial, devido ao defeito na cadeia 
transportadora de elétrons e ao incremento da produção de 
radicais livres129, os quais aumentam a neurodegeneração130. 
Dessa forma, uma combinação de vitaminas e minerais 
antioxidantes deve estar presente na alimentação de 
indivíduos com DA.
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