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O objetivo desta Newsletter é a disponibilização de informação sobre áreas relevantes para a prática clínica, com base na melhor 
evidência científica. São localizados estudos relevantes e de alta qualidade, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos 
resultados e aplicabilidade prática e resumidos numa ótica de suporte à decisão clínica. É dada prioridade aos estudos de causalidade 
– revisões sistemáticas, ensaios clínicos, estudos de coorte prospetivos/retrospetivos, estudos seccionais cruzados e caso-controlo – 
incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como artigos de revisão sobre temas relevantes. 

   

Medicamentos anticolinérgicos e o risco de demência: uma revisão sistemática com meta análise Autor: Assunção Vaz Patto Referência: Yong-

Bo Zheng Y-B, Shi L, Zhu X-M, Bao Y-P, Bai L-J, Li J-Q, Liu J-J, Han Y, Shi J, Lu L.
 
Anticholinergic drugs and the risk of dementia: A systematic review 

and meta-analysis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews 2021;127:296-306 

Introdução: A demência, caracterizada pelo declínio cognitivo e funcional crónico ou progressivo, é um dos maiores 

desafios para a saúde pública a nível mundial. Actualmente, a abordagem mais eficaz para atrasar ou diminuir a incidência 

da demência é a redução do risco. Os medicamentos anticolinérgicos são amplamente prescritos para a gestão de várias 

doenças, havendo uma prevalência do uso de drogas anticolinérgicas entre 11% e 80% na população geriátrica. Há 

estudos de coorte longitudinais que sugerem que os medicamentos anticolinérgicos afectam negativamente o 

desempenho cognitivo. Alguns autores sugerem que os utilizadores de medicamentos anticolinérgicos apresentam um 

declínio significativo da função cognitiva sem aumentarem o risco de demência, enquanto outros estudos sugerem que 

o uso de anticolinérgicos é um predictor de demência.  

Métodos:  Esta revisão sistemática e meta-análise foi realizada de acordo com as directrizes de Meta-Análises de Estudos 

de Observação em Epidemiologia (MOOSE) e as Directrizes de Preferências para Revisões Sistemáticas e Meta-Análises 

(PRISMA). O número de registo PROSPERO para esta revisão sistemática e meta-análise é CRD42019121209. As bases de 

dados pesquisadas foram a PubMed, Embase, ISI Web of Science, e Cochrane Library e os critérios de elegibilidade usados 

foram: (1) Estudos de coorte e de caso-controlo; (2) Uso de medicamentos anticolinérgicos, com avaliação sistemática; 

(3) Demência clinicamente diagnosticado, como outcome; (4) Estudos com qualidade média ou alta que forneceram dados 

suficientes para calcular odds ratios (ORs), riscos relativos (RRs), ou hazard ratios (HRs) com intervalos de confiança (CIs) 

de 95%; (5) Artigos publicados em inglês. Foram excluídos os seguintes tipos de estudos: revisões, comentários, 

orientações, perspectivas, resumos de reuniões, relatórios de casos e estudos em animais e células.  

Resultados. Em 14 estudos longitudinais publicados entre 2006 e 2020, houve oito estudos de coorte prospectivos, dois 

estudos de coorte retrospectivos, um estudo de coorte combinado (e três estudos de caso-controlo). Sete estudos foram 

efectuados na Europa, quatro nos Estados Unidos, dois na Ásia e um tanto nos Estados Unidos como em África. Foi incluído 

um total de 1.564.181 indivíduos com mais de 50 anos, com 662.817 utilizadores de medicamentos anticolinérgicos e 

176.626 casos de demência. A idade média dos sujeitos incluídos foi de 73,07 anos, a percentagem de mulheres foi de 

57,49 %, e a duração do seguimento dos estudos incluídos variou entre 1 e 20 anos. O uso de medicamentos 

anticolinérgicos foi associado a um risco 1,20 vezes maior de demência de todas as causas, com uma relação dose-

dependente entre a exposição a medicamentos anticolinérgicos e o risco de demência. No entanto diferentes categorias 

de medicamentos anticolinérgicos exercem efeitos distintos no desenvolvimento da demência, com medicamentos 

antiparkinsónicos, urológicos, e antidepressivos aumentando o risco de demência, enquanto os medicamentos 

cardiovasculares e gastrointestinais parecem desempenhar papéis protectores. Estas dados fornecem um perfil 

abrangente dos papéis dos medicamentos anticolinérgicos na demência incidente e têm implicações para a prevenção e 

gestão clínica da demência.  

Nesta revisão sistemática, os medicamentos anticolinérgicos são um factor de risco independente para todas as formas 

de demência e para a doença de Alzheimer. Uma exposição importante a medicamentos anticolinérgicos está associada 

a um risco aumentado de demência. Os anticolinérgicos de diferentes categorias parecem exercer efeitos distintos, mas 

a sua prescrição deve ser feita cautelosamente de forma a optimizar estratégias preventivas para a demência. 
 

   

   

 


