


1 Envelhecimento

Os idosos têm alta prevalência de alterações cognitivas e da saúde 
mental. Estudo epidemiológico realizado no estado de São Paulo mostrou 
a presença de déficit cognitivo em quase 40% dos indivíduos e de 
sintomas depressivos em 30% dos indivíduos com mais de 65 anos de 
idade. Estas taxas apresentam incremento adicional com o aumento da 
idade2,5. 

2 Aumento da acetilcolina na 
fenda sináptica

A Bacopa monnieri é um fitomedicamento que inibe a ação da 
acetilcolinesterase e ativa a enzima colinacetiltransferase. Com isso, 
há aumento de acetilcolina na fenda sináptica nos córtex pré-frontal e 
somatossensitivo, e no hipocampo6,7.  

Melhora da Memória

A Bacopa monnieri se associa à melhora da memória de aquisição e 
de retenção em indivíduos idosos. Seis estudos randomizados, duplo-
cegos e controlados com placebo, com duração de até 12 semanas, 
evidenciaram a melhora da memória em idosos6,8-12. 
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Melhora da Atenção

Estudos randomizados, duplo-cegos e controlados com placebo6,13 
demonstraram que a Bacopa monnieri se associa à melhora significativa 
da atenção em idosos, incluindo melhora do poder de atenção e da 
continuidade da atenção, conforme avaliação pela amplitude e latência 
de potenciais captados por eletrodos em região craniana6 e testes 
neuropsicológicos13. 
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Melhora do aprendizado 

Estudos randomizados, duplo-cegos e controlados também 
demonstraram melhora do aprendizado, após 12 semanas, em indivíduos 
idosos que receberam Bacopa monnieri8,9. 
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Melhora cognitiva6 
A ampla literatura médica, com diversos estudos realizados, é 
concordante que o uso de Bacopa monnieri se associa a melhora da 
função cognitiva em indivíduos idosos6-11,13-15.

Metanálise de nove estudos randomizados, com um total de 437 
indivíduos, demostrou a eficácia da Bacopa monnieri na melhora da 
função cognitiva. Esta metanálise indicou alta qualidade dos dados e 
baixo risco de vieses14. Outra revisão sistemática, que incluiu 6 estudos, 
também demonstrou melhora cognitiva com o uso da Bacopa monnieri15.

Eficácia comprovada em
metanálises 7 

A Bacopa monnieri é um 
fitomedicamento seguro

Os diversos estudos realizados com a Bacopa monnieri não 
demonstraram a ocorrência de efeitos adversos significativos, exceto 
efeitos gastrintestinais. Estudos controlados com placebo não mostraram 
diferenças significativas na ocorrência de efeitos adversos entre a Bacopa 
monnieri e o placebo6,10,12.
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Melhora do desempenho 
cerebral

A combinação de seu mecanismo de ação cerebral com a melhora 
da memória, atenção, aprendizado e função cognitiva em idosos 
demonstrada em diversos estudos, estabeleceu a Bacopa monnieri 
como um medicamento eficaz na melhora do desempenho cerebral em 
indivíduos acima de 50 anos2,7-11,13-15.
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Produto certificado e 
padronizado

O Cognitus é um fitomedicamento formulado com um extrato 
padronizado, sendo certificado pelas agências reguladoras. 
(WHO, Anvisa)16,17. 
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 Envelhecimento da   
população 

O aumento da expectativa de vida 
tem aumentado a prevalência de 
indivíduos idosos na sociedade 

brasileira, com um total de 20,5 milhões 
de idosos em 2011, sendo projetado um 
total de 30,9 milhões de idosos no Brasil 
em 20201.

O envelhecimento se associa a diversas 
alterações funcionais nos indivíduos 
idosos, entre as quais destaca-se o 
declínio da função cognitiva. Alterações 
cognitivas são altamente prevalentes 
entre os indivíduos com mais de 65 anos 
de idade2-4.

Grandes estudos epidemiológicos 
europeus demonstraram prevalência 
de déficit cognitivo de quase 20% nos 
indivíduos idosos3,4. Um estudo nacional 
demonstrou prevalência de quase 30% 
nesta população5. De forma importante, 
o declínio cognitivo é progressivo com 
o envelhecimento, sendo cada vez mais 
prevalente com o aumento da idade3-5.
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 Bacopa monnieri 

A Bacopa monnieri é um fitomedicamento 
certificado formulado com um extrato 
padronizado16,17, que age na fenda sináptica 
inibindo a acetilcolinesterase e ativando a 
colinacetiltransferase e, com isso, aumentando 
os níveis de acetilcolina na fenda6,7.

Pelo seu mecanismo de ação, a Bacopa 
monnieri se associa com a melhora da função 
cognitiva, especialmente em indivíduos 
idosos6,15. Diversos estudos randomizados 
e duplo-cegos demonstraram a melhora da 
memória6,8-11, tanto de aquisição, como de 
retenção, assim como da atenção6,13 e do 
aprendizado8,9. 

A ampla literatura médica sobre este 
fitomedicamento ainda permitiu a realização 
de duas revisões sistemáticas, analisando em 
conjunto um grande número de pacientes. 
Ambas confirmaram os benefícios da Bacopa 
monnieri sobre a melhora da função cognitiva 
em adultos acima de 50 anos14,15. 

A Bacopa monnieri ainda se mostrou ser um 
fitomedicamento seguro, sem efeitos adversos 
graves e sem diferenças na incidência de 
efeitos adversos em relação ao placebo6,10,12.
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