
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

CAMPUS SÃO ROQUE 

 

Bianca Roberta Catani Chagas 

 

 

 

 

Doença de Alzheimer: Uma abordagem sobre a 

doença e seus tratamentos 

 

 

 

 

São Roque 

2015



 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

CAMPUS SÃO ROQUE 

 

Bianca Roberta Catani Chagas 

 

 

 

 

Doença de Alzheimer: Uma abordagem sobre a 

doença e seus tratamentos 

 

Trabalho de conclusão de Curso apresentado como 

requisito para obtenção do título de Licenciado em 

Ciências Biológicas sob orientação do Prof. Dr. Breno 

Bellintani Guardia 

 

São Roque 

2015 

  



 

 

 

 

C433 

      CHAGAS, Bianca Roberta Catani.  

       Doença de Alzheimer: uma abordagem sobre a doença e seus tratamentos. / 

Bianca Roberta Catani Chagas. – 2015. 

        16 f. 

            

        Orientador: Prof. Dr. Breno Bellintani Guardia. 

 

         TCC (Graduação) apresentada ao curso Licenciatura em Ciências Biológicas do 

Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus São Roque, 2015. 

 

         1. β-amilóide  2. Histopatologia 3. Neurodegenerativa 4. Diagnóstico I.      

CHAGAS, Bianca Roberta Catani. II. Título         

 

CDD: 574 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nome: Bianca Roberta Catani Chagas 
Titulo: Doença de Alzheimer: Uma abordagem sobre doença e seus tratamentos. 

 
Trabalho de conclusão de curso apresentado 
ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Estado de São Paulo – Campus 
São Roque, para obtenção do título de 
Licenciado em Ciências Biológicas.  
 
 
 
 
 

Aprovado em: 17/12/2015 

BANCA EXAMINADORA  
 
_________________________________________________________  

Orientador: Prof. Dr. Breno Bellintani Guardia 
 
 
 
_________________________________________________________  

Membro titular: Prof. Dr. Sandro José Conde 
 
 
 
_________________________________________________________  

Membro titular: Prof. Me. Vanderlei José Ildefonso Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agradecimento 
 

Agradeço primeiramente à Deus por me dar forças e sabedoria para 

conseguir concluir esse trabalho. Aos meus pais por me apoiarem e me incentivarem 

cada vez mais e por me ensinarem a não desistir dos meus sonhos.  

Agradeço a minha avó, pois se não fosse por ela eu não teria entrado nessa 

faculdade. 

Agradeço também aos meus amigos que me deram suporte e que me 

aguentaram nos momentos de stress. 

 Agradeço também ao Professor Breno Bellintani aceitar ser meu orientador 

nesse trabalho e por me passar seus conhecimentos relacionados à neurociências.  

Ao professor Fernando Santiago por, desde o primeiro ano, me dar 

oportunidades de crescer cada vez mais no campo acadêmico e por me incentivar a 

fazer esse trabalho. 

E a todos os outros professores do Instituto Federal que a cada semestre me 

incentivavam e me ensinaram a crescer cada dia mais, como pessoa e como 

profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAGAS, B.R.C Doença de Alzheimer: uma abordagem sobre a doença e seus 

tratamentos. [Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas], Instituto Federal de São Paulo. São Roque, 2015 

Resumo 

A doença de Alzheimer (DA) é uma patologia neurodegenerativa de causa ainda não 

definida que atinge a maioria da população mundial afetando principalmente os 

idosos, podendo afetar adultos jovens. Os diversos estudos para descobrir a origem 

da doença levaram os pesquisadores a apresentarem duas possíveis hipóteses: a 

da cascata amiloidal e a hipótese colinérgica. Mas nos casos da doença ter início 

precoce a explicação é um fator hereditário, causando mutações nos genes da 

proteína precursora do peptídeo β-amilóide, na presenilina 1 e presenilina 2 e no 

alelo 4 da apolipoproteína E. Duas alterações em cérebros de pacientes com a DA 

podem ser observadas pós-morte: a formação de placas senis causada pelo 

acúmulo do peptídeo β-amilóide e os novelos neurofibrilares causados pela 

fosforilação da proteína tau. Alguns comportamentos podem ser identificados em 

pessoas que tendem a ter a DA, o que facilita seus familiares a levarem a pessoa ao 

médico para ter um diagnóstico. Em virtude de a doença não ter uma única causa 

estão sendo testados vários tipos de tratamentos para a mesma, podendo ser à 

base de fármacos ou os que necessitam de neurocirurgias. Atualmente para o 

tratamento da DA são utilizados, principalmente, fármacos inibidores da 

colinesterase, enzima que degrada a acetilcolina e processos neurocirúrgicos que 

visam estimular o metabolismo cerebral com intenção de reverter algumas das 

mudanças histopatológicas ocorridas na DA. 

Palavras-chave: β-amilóide; histopatologia; neurodegenerativa; diagnóstico. 

  

 

 



 

 

CHAGAS, B.R.C Alzheimer Disease: An approach about the disease and 

treatments. [Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas], Instituto Federal de São Paulo. São Roque, 2015 

Abstract 

Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative pathology, whose cause has not 

been deteminated,that affects most of the population mainly affecting the elderly, but 

also affecting young adults. The several studies to find out the origin of the disease 

led researchers to present two possible hypothesis: the amiloidal cascade and 

cholinergic hypothesis. In cases of early-onset disease is a hereditary factor 

explanation, causing mutations (genes) in the amyloid protein precursor, peptide, the 

presenilin 1 and presenilin 2 and in the 4th allele of apolipoprotein E. Two changes in 

the patient´s brains with AD can be observed post-mortem: the formation of senile 

plaques caused by the accumulation of β-amyloid peptide and neurofibrillary tangles 

caused by phosphorylation of tau protein. Some behaviors can be identified in people 

who tend to have the AD, which facilitate their families to take the person to the 

doctor to make a diagnosis. Because the disease does not have a single cause, it 

has been tested several treatments, that may be based on drugs or neurosurgery. 

Currently, for the treatment of AD, is used mainly the inhibitors of cholinesterase, an 

enzyme that degrades acetylcholine, and neurosurgical procedures intended to 

enhance brain´s metabolism in order to reverse some of the histopathological 

changes in AD. 

Keywords: β-amyloid; histopathology; neurodegenerative; diagnosis. 
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1. Introdução  

A doença de Alzheimer (DA) caracteriza-se por distúrbio progressivo da 

memória e outras funções cognitivas, afetando o funcionamento ocupacional e social 

do paciente (FORLENZA, 2005). É uma doença que acomete o cérebro, onde pode 

ser observada uma perda de neurônios nos locais responsáveis pelas funções 

cognitivas, incluindo o córtex cerebral e o hipocampo (SERENIKI e VITAL, 2008). 

Essa diminuição de neurônios leva a uma diminuição de atividade cerebral causando 

disfunções no paciente, que posteriormente levarão o mesmo a ter alterações 

comportamentais e progressivo comprometimento das capacidades mentais. 

É importante ressaltar que a doença não afeta somente o paciente, ela afeta 

também seus familiares cuidadores, sendo considerada uma patologia de impacto 

familiar, já que tanto o familiar cuidador quanto o idoso são acometidos pela doença, 

e precisam de enfoques diferentes para suas respectivas situações. O familiar 

cuidador executa de forma solitária e anônima a assistência quando recebe a noticia 

da doença de seu parente se vê em condições de ter que aprender a lidar com essa 

nova condição de vida. Porém, em diversas vezes o familiar cuidador não tem um 

preparo para lidar com a doença, gerando um impacto negativo na sua condição de 

vida (SOUZA, 2014). 

Os cuidadores são categorizados de acordo com as atividades que realizam e 

seu grau de envolvimento com o paciente. O cuidador primário ou principal é aquele 

que fica encarregado pelo cuidado integral supervisionando, orientando, 

acompanhando diretamente o idoso, realizando a maioria das tarefas com um 

elevado grau de envolvimento com o paciente. O cuidador secundário é todo aquele 

que desempenha as mesmas funções e tarefas do cuidador primário, mas sem que 

tenha o mesmo grau de envolvimento com o paciente. São úteis em eventuais 

substituições do cuidador primário ou em casos de emergência. O cuidador terciário 

é aquele que auxilia eventualmente ou quando requisitado na execução de 

atividades de vida diária do paciente, embora não tenha responsabilidade cotidiana 

sobre o mesmo e que substitua esporadicamente o cuidador principal (SOUZA, 

2014). 

Em 1982 Reisberg criou uma tabela de classificação sobre o estadiamento da 

DA. Essa classificação permite definir sete (7) níveis de comportamento clínico. No 
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primeiro nível o paciente não apresenta nenhum tipo de perda de memória diferente 

do segundo nível onde o paciente começa a apresentar esquecimentos que são 

considerados normais para a idade, especialmente para os idosos portadores da 

DA. No terceiro estágio estão os pacientes que apresentam sinais incipientes de 

demência, que é perda ou redução progressiva das capacidades cognitivas, com 

decréscimo funcional objetivo com tal seriedade que interfere em ocupações 

complexas e tarefas sociais. No quarto estágio o paciente começa a apresentar 

dificuldades em realizar tarefas diárias e rotineiras como, por exemplo, planejar e 

executar compras. Junto dos familiares eles ainda atuam normalmente, mas se 

sozinhos podem demonstrar dificuldades em organizar sua rotina, nesse estágio 

eles também apresentam discalculia, dificuldade em fazer contas de cabeça. No 

quinto estágio há comprometimento da realização de tarefas básicas, como escolher 

sua própria roupa e então passam a ser dependentes de seus familiares, ou de um 

cuidador. No sexto estágio o paciente começa a ter alterações de humor, sono e 

ansiedade. Ainda nesse estágio o paciente é incapas de realizar sua higiene 

pessoal. No sétimo estágio há comprometimento grave na fala, na locomoção e na 

consciência, evoluindo para estado vegetativo na sua fase final.  

É uma doença que afeta, na maioria dos casos, idosos, porém quando a 

causa da DA é um fator genético, também pode afetar adultos na faixa dos 40 anos 

(SMITH, 1999). A DA é alvo de diversas pesquisas, pois ainda não se tem uma cura 

para a mesma. Essas pesquisas são divididas de acordo com o foco do 

pesquisador, por exemplo, os trabalhos: Bartus et al., 1982; Goate, 2006; De 

Castilho Cação et al., 2007; Smith, 1999; Gra Menéndez et al., 2002 abordam temas 

relacionados ao histórico da doença tais como suas hipóteses e causas genéticas. 

Os trabalhos de Caramelli et al., 2011 e Desai e Grossberg, 2005 falam sobre o 

diagnóstico da DA. Reisberg, 1982 escreveu um trabalho que é utilizado até hoje 

para se explicar e identificar o comportamento dos pacientes com DA e outras 

demências. Os trabalhos de Do Vale et al., 2011; Dias et al., 2015; Forlenza 2005 e 

Laxton et al., 2014 são trabalhos voltados para o tratamento da DA. Estes trabalhos 

são de extrema importância pois eles buscam entender a doença para conseguir 

desenvolver meios de tratá-la ou retardar seu crescimento para melhorar o bem 

estar do paciente. 

Nos dias atuais não há um exame laboratorial que identifique a DA. Os 

exames laboratoriais são utilizados para exclusão de outros tipos de causa de 
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demência, estes são tratáveis e reversíveis, como: depressão, hipotireoidismo, 

reação adversa a drogas, deficiência vitamínica, hematoma subdural, hidrocefalia de 

pressão normal entre outras (CARAMELLI et al., 2011). 

Os pacientes que suspeitam ter a doença de Alzheimer devem submeter-se a 

uma investigação complexa e composta de diversos exames: entrevista detalhada, 

exame físico completo, avaliação cognitiva, tomografia computadorizada do crânio, 

eletrocardiograma e radiograma de tórax. A investigação é completada com 

eletroencefalograma e avaliação neuropsicológica completa, com estudo 

morfofuncional do cérebro e em particular do hipocampo por ressonância magnética 

e tomografia por emissão de pósitrons e por fóton único (DESAI e GROSSBERG, 

2005). 

Por se tratar de uma doença de longa duração os tipos de tratamentos podem 

variar de acordo com cada estádio de evolução da doença. Tratamentos preventivos 

e mesmo a identificação de hábitos saudáveis que possam influenciar positivamente 

no retardo do aparecimento da DA tem recebido atenção crescente da sociedade 

pelo aumento no número de casos como uma conseqüência do aumento na 

longevidade média em muitos países desenvolvidos. 

1.1. Justificativa 

Alzheimer é uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro. 

Com o crescente aumento da expectativa média de vida do ser humano, o número 

de pessoas afetadas está aumentando. Todavia, ainda não existe cura para a 

doença de Alzheimer, nem tratamentos eficazes que estabilizem ou impeçam o 

avanço do quadro clínico. Há muitos estudos que focam no tratamento, outros que 

observam a doença em si. Por isso a importância de um trabalho que aborde o 

histórico da DA, com os diferentes tratamentos em uso atualmente e formas de 

prevenção, para alcançar o público que não possui acesso aos demais estudos ou 

não conseguem entendê-los. 

1.2. Objetivo 

Apresentar a doença de Alzheimer através do seu histórico e compreensão 

dos seus sintomas, analisando o perfil das pessoas afetadas, gerando o 

aprimoramento dos conhecimentos de prevenção e tratamentos da DA. 
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1.3. Metodologia  

Para produção desse trabalho foram pesquisadas diversas bibliografias, 

nacionais e internacionais, nas bases de dados Scielo, Periódicos Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), NCBI, bibliotecas 

e busca de artigos no Google Acadêmico publicados até 2015, utilizando como fonte 

de pesquisa os termos: Alzheimer’s Disease, Doença de Alzheimer, Beta Amilóide, 

neurofibrillary tangles, hipótese cascata amiloidal, hipótese colinérgica, cholinergic 

hypothesis, amyloid hypothesis, tratamento da doença de Alzheimer, treatment of 

Alzheimer’s disease. Em busca de maiores informações sobre os tratamentos da DA 

no Brasil foi realizada uma visita ao núcleo de neurologia da Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP), na cidade de Campinas, para uma conversa com o 

professor Dr. Marcio Luiz Figueredo Balthazar que faz pesquisas sobre doença de 

Alzheimer, incluindo biomarcadores em líquor, inflamação e novos métodos em 

neuroimagem funcional/estrutural. Atualmente o professor Dr. Marcio Balthazar está 

trabalhando com o projeto “Biomarcadores na doença de Alzheimer e 

comprometimento cognitivo leve: estudo de métodos de ressonância magnética 

funcional e marcadores liquóricos e plasmáticos” desde 2013.   

2. Caracterização histopatológica da doença de Alzheimer  

Histopatologicamente a DA é caracterizada pela perda sináptica e pela morte 

neuronal nas regiões cerebrais responsáveis pelas funções cognitivas, como córtex 

cerebral, hipocampo, córtex entorrinal e o córtex estriado ventral (SERENIKI e 

VITAL, 2008). Observa-se no cérebro de indivíduos com DA uma atrofia cortical 

difusa, a presença de grande número de placas senis, novelos neurofibrilares (NFT), 

degenerações grânulo-vacuolares e perda neuronal (SMITH, 1999). 

2.1. Placas senis  

A formação das placas senis (figura 1) provém do acúmulo do peptídeo β-

amilóide, que é produzido pela ação de endoproteases (secretases) da membrana 

glicoproteica, a partir da proteína precursora da proteína beta amilóide (APP), que é 

codificada por genes localizados no cromossomo 21. 
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Figura 1. Corte histológico do cérebro de um paciente com DA. É possível observar manchas mais 
escuras no centro da foto, que são as placas senis. Corte de 50 µm (VALLET et al., 1992). 

 As secretases são enzimas responsáveis pelo processo proteolítico normal 

da APP, resultando em fragmentos da β-amilóide, essas secretases podem ser 

classificadas de acordo com seu sítio de proteólise, sendo elas: α-, β- e -

secretases. As  α-secretases clivam o peptídeo β-amilóide em fragmentos 

extracelulares solúveis, que são fagocitados pelas microglias e eliminados, portanto 

a quebra da APP pela α-secretase inibe a formação dos depósitos de β-amilóide, 

porém quando a APP é clivada pelas β- e  -secretases são formados os peptídeos 

de 40 ou 42 aminoácidos, que são insolúveis e posteriormente formarão as 

conhecidas placas senis (figura 2) (GOATE apud FRIDMAN et al., 2004; FRIDMAN 

et al., 2004; VIEGAS et al., 2011).  
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Figura 2. Mecanismo de formação e agregação do peptídeo β-amilóide. (Adaptado de 
CHRISTENSEN, 2007). 

 A alteração da APP pode ser causada por uma mutação missense que é a 

substituição de nucleotídeos, que resultará em uma troca de aminoácidos (GOATE 

apud FRIDMAN et al., 2004; FRIDMAN et al., 2004; VIEGAS et al., 2011). Essas 

placas são localizadas nas paredes dos vasos sanguíneos (SERENIKI e VITAL, 

2008).  
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2.2. Novelos neurofibrilares 

O segundo achado histológico encontrado na DA são os novelos 

neurofibrilares. Estes são formados principalmente por depósitos intraneuronais de 

formas hiperfosforiladas da proteína tau, que sofre uma fosforilação irreversível, 

causada pelo acumulo de β-amilóide, que impede que ela funcione normalmente, 

facilitando sua auto-agregação em fibrilas. O efeito desse acontecimento é a 

alteração na estrutura dos microtúbulos o que conseqüentemente causa danos no 

mecanismo de transporte neuronal, resultando na disfunção e morte do neurônio 

(GRA MENÉNDEZ et al., 2002). 

Os microtúbulos são um dos três componentes do citoesqueleto neuronal, 

sendo os outros dois: os neurofilamentos e os microfilamentos. Os três juntos 

formam a infra-estrutura neuronal e são fundamentais para as funções neuronais, 

como no transporte axonal de nutrientes e neurotransmissores ou outras 

substâncias, ou na manutenção da integridade estrutural do neurônio. A proteína tau 

é responsável pela organização e estabilização dos microtúbulos, facilitando a 

polimerização de tubulina na célula dando formação a sua estrutura (GRA 

MENÉNDEZ et al., 2002). Abaixo na figura 3 é possível observar os emaranhados 

neurofibrilares em corte histológico (VALLET et. al 1992).  

 

 

Figura 3. Corte histológico do cérebro de paciente com a DA mostrando a degeneração dos 
neurônios causados pela fosforilação da proteína tau. Corte de 20 µm (VALLET et al., 1992). As setas 
indicam alguns dos emaranhados neurofibriliares. 
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Em 1911 Alois Alzheimer publicou o artigo Über eigenartige Krankheitsfälle 

des späteren Alters (“Sobre casos patológicos peculiares da idade avançada”), onde 

ele apresentou os desenhos de emaranhados intraneuronais de seu paciente 

Auguste Deter (Figura 4).  

 

Figura 4. Desenhos de Alois Alzheimer, mostrando neurônios no começo da doença (A); e 
posteriormente sua degeneração na fase avançada (B); e por último os neurônios na fase severa da 
doença (C) (ALZHEIMER apud ENGELHARDT e GOMES, 2015). 

2.3. Caracterização comportamental da DA 

Durante sua evolução, o transtorno de memória afeta os processos de 

aprendizado e evocação, ocorrendo assim diminuição na absorção de informações 

externas, piorando gradativamente até que não a tenha (FORLENZA, 2005).  

Segundo Forlenza (2005), com o avanço da doença o paciente é debilitado 

cognitivamente, perdendo assim a capacidade de executar tarefas rotineiras, o que 

leva a necessidade de um cuidador. Já no estado avançado tornam-se evidentes 

alterações psíquicas e comportamentais, como por exemplo, mudança de humor, 

distúrbios no ciclo do sono e aumento na agressividade. 

Reisberg em 1982 descreveu sete estágios de demência, esses estágios 

foram divididos em quatro fases: não demência; fase inicial; fase intermediária e fase 

tardia. Na fase de não demência estão presentes os três primeiros estágios, na fase 

inicial está presente o quarto estágio, na fase intermediária está presente o quinto e 

sexto estágio e por último na fase tardia está o sétimo estágio. A tabela a seguir 

mostra as características de cada estágio e a qual fase eles pertencem.  
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Tabela 1: Estágios da DA. (REISBERG, 1982). 

Fase Estágio Características 

Não 

demência 

Primeiro Pacientes não tem nenhuma perda de memória e ainda estão 

mentalmente saudáveis. 

Segundo 

Pacientes tem um declínio cognitivo muito leve, estes 

apresentam esquecimentos normais associados com o 

envelhecimento, por exemplo, esquecimento de nomes e onde 

foram deixados objetos familiares, esses sintomas são 

considerados normais para os familiares e para os médicos. 

Terceiro 

Pacientes apresentam um leve declínio cognitivo, o mesmo 

apresenta uma perda maior de memória, dificuldade de 

concentração e menor desempenho de trabalho. Nesse estágio 

o paciente também se perde com freqüência e/ou tem 

dificuldade de encontrar as palavras certas, é quando os 

familiares começam a perceber o declínio cognitivo. Esse 

estágio dura em média 7 anos antes do início da demência. 

Inicial Quarto 

Pacientes apresentam declínio moderado, começam a 

apresentar dificuldades de concentração, diminuição de 

memória de eventos recentes, dificuldades na gestão de 

finanças e de viajar sozinho para novos locais, problemas em 

concluir tarefas complexas, e podem apresentar negação sobre 

seus sintomas, eles podem afastar seus familiares e amigos, 

pois o convívio social torna-se difícil. O médico nessa fase 

identifica os problemas cognitivos através de entrevistas e 

exame. Duração média de 2 anos.  

Inter-

mediária 

Quinto 

Pacientes apresentam um declínio cognitivo moderadamente 

grave, tem uma grande deficiência de memória e começam a 

precisar de ajuda para completar suas atividades diárias, como, 

se vestir, tomar banho e preparar refeições. A perda de 

memória nesse estágio pode incluir aspectos da vida atual, por 

exemplo: o paciente não se lembra de seu endereço ou do seu 

telefone e pode ficar perdido sem saber as horas, dia ou onde 

está. Duração média 1,5 anos 

Sexto 

Paciente apresenta um grave declínio cognitivo (demência 

intermediária) e começa a necessitar de um cuidador que dará 

assistência para realizar atividades diárias, ele começa a 

esquecer nomes dos familiares e alguma vez consegue 

lembrar-se de detalhes do passado e apresenta dificuldade em 

contar até 10. Nesse estágio o paciente pode apresentar 

incontinência (perda do controle da bexiga ou do intestino), 

declínio de fala, mudança de personalidade, como delírios, 

compulsões ou ansiedade. Duração média 2,5 anos. 

Tardia Sétimo 

Pacientes apresentam um declínio cognitivo muito grave 

(demência tardia). É o estágio final do paciente no qual não 

consegue falar e perde sua habilidade psicomotora, como 

exemplo a capacidade de andar, e com isso não consegue fazer 

nada sem a ajuda de alguém, como usar o banheiro e comer. 

Duração média de 2,5 anos. 
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2.4. Origem da DA 

A DA se caracteriza pela diminuição rápida e progressiva de memória recente 

e de declínio severo de cognição, capacidade motora e intelectual. Esse quadro 

sintomático associa-se com a degeneração de neurônios colinérgicos em diversas 

áreas do sistema nervoso central e com a redução de neurotransmissores e 

alterações comportamentais que evoluem para a demência e morte (DIAS et al., 

2015). 

Ainda não se sabe exatamente o que causa a DA, mas há duas hipóteses 

para o desenvolvimento da mesma: a hipótese da cascata amilóide, e a hipótese 

colinérgica (SERENIKI e VITAL, 2008; DIAS et al., 2015). Essas hipóteses têm 

servido para o embasamento dos estudos de tratamentos farmacológicos da DA 

(DIAS et al., 2015). Estudos mostram que a DA também está relacionada com a 

diminuição das taxas de acetilcolina (ACh) (DIAS et al., 2015). 

2.4.1. Hipótese Colinérgica  

Os primeiros estudos sobre a bioquímica do cérebro de pacientes com DA 

começou no final de 1960 e início de 1970. Tinha-se uma grande esperança em 

identificar as anormalidades neuroquímicas, para fornecer subsídio a doenças 

análogas, como Doença de Parkinson. Em 1970 foram apresentados relatórios de 

aumento de substâncias neocorticais da enzima responsável pela síntese de 

acetilcolina, posteriormente essa descoberta deu embasamento para a hipótese 

colinérgica (FRANSIS et al., 1999). 

 Esta sugere que a DA se desenvolve por uma deficiência na produção da 

ACh (SERENIKI e VITAL, 2008). A ACh é o principal neurotransmissor envolvido nos 

processos motores, cognitivos e de memória, ela é degradada pela 

acetilcolinesterase (AChE) (PETRONILHO et al., 2011). Observa-se uma diminuição 

nas atividades das enzimas colina acetiltransferase (CAT) e AChE  no tecido 

nervoso de pacientes com DA. Essas enzimas estão envolvidas na síntese e 

degradação da ACh, respectivamente; e a redução dessas enzimas aponta uma 

destruição seletiva dos neurônios colinérgicos (LUNARDI, 2010). 

Os núcleos basais de Meynert são responsáveis pela produção da enzima 

colina acetiltransferase, enzima que é transportada para estruturas do SNC, como 

hipocampo, córtex cerebral, amígdalas cerebrais, dentre outros. Nessas regiões a 
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enzima catalisa a reação da síntese da ACh, a partir da colina e da acetilcoenzima 

A. Após ser formada essa ACh é liberada na fenda sináptica, onde poderá ser 

acoplada a dois tipos de receptores: muscarínico ou nicotínico. O que resta de ACh 

é degradada pela AChE na fenda sináptica. No caso de pacientes com DA há uma 

atrofia nesse núcleo (Meynert) resultando uma diminuição na CAT e 

consequentemente da ACh (MINETT e BERTOLUCCI, 2000).  

2.4.2. Hipótese Cascata Amilóide 

A hipótese da cascata amilóide surgiu em 1992 (DIAS et al., 2015). Essa 

hipótese sintetiza informações histopatológicas e genéticas, e postula que o acúmulo 

anormal da proteína β-amilóide no parênquima cerebral inicia uma sequência de 

eventos que conduz a degeneração neuronal e posterior demência (KARRAN et al., 

2011). Este acúmulo resulta nos dois principais achados histológicos da DA, as 

placas senis e os novelos neurofibrilares (SERENIKI e VITAL, 2008; PAREJA et al., 

2003). A figura 5 mostra um esquema explicando a hipótese da cascata amilóide, e 

nela estão descritos fatores genéticos e fatores ambientais. Os fatores ambientais 

são de difícil estudo, pois a DA se inicia décadas antes de sua aparição clínica, 

porém apesar desses fatores não estarem bem caracterizados eles determinam um 

claro papel etiológico na DA (PAREJA et al., 2003).  
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Figura 5. Hipótese da cascata amilóide (Adaptado de PAREJA et al., 2003). 

2.4.3. Origem genética  

Em aspectos genéticos, sabe-se que uma mutação no gene codificador da 

proteína precursora do peptídeo β-Amilóide (APP), apolipoproteína E (apoE), 

presenilina 1 (PSEN1) e presenilina 2 (PSEN2) estão diretamente ligados a DA  

(FRIDMAN et al., 2004). 

Cada um desses genes estão localizados em cromossomos diferentes, o 

gene que codifica a APP está localizado no cromossomo 21, que foi descoberto ao 

perceber uma associação entre a síndrome de Down e a DA. Indivíduos com 

síndrome de Down apresentam envelhecimento prematuro e praticamente todos 
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apresentam DA entre os 40 e 50 anos de idade (SMITH, 1999); o gene da apoE está 

localizado no cromossomo 19; o PSEN1 está localizado no cromossomo 14 e o 

PSEN2 no cromossomo 1 (SELKOE, 2001). Alguns deles devem participar de uma 

via neuropatogênica comum, que culmina com o desencadeamento da doença. As 

alterações nesses genes são importantes, mas não são suficientes para explicar 

todos os casos de DA (FRIDMAN et al., 2004). 

Os locais de disposições do peptídeo fibrilar Aβ extracelularmente e em forma 

de placas no cérebro são: na amígdala, hipocampo e neocórtex dos indivíduos 

afetados pela DA. Já os fragmentos intracelulares da APP estão ligados a fatores de 

transcrição e são transportadas para o núcleo das células, onde influenciarão a 

transcrição (FRIDMAN, et al., 2004). 

Estudos de neuroquímica e genética mostraram que a DA é altamente 

heterogênea, envolvendo diversas alterações, característica que poderia explicar a 

dificuldade em encontrar um bom tratamento. Há muitos anos é sabido que a DA se 

agrupa em famílias que apresentam herança do tipo autossômica dominante 

(FRIDMAN, et al., 2004). A confirmação de que DA é uma doença autossômica 

dominante e geneticamente heterogênea incentivou pesquisas para localizar no 

genoma outro cromossomo que não o APP, que explicaria os casos de famílias que 

não possuem ligação com o cromossomo 21(SELKOE, 2001). 

Essas pesquisas ligaram algumas famílias ao cromossomo 14 e após 

clonagem encontrou-se um novo gene no braço longo do cromossomo 14 que 

posteriormente ficou conhecido como presenilina 1 (PSEN1), onde foram 

encontradas mutações missense (codificação diferente de um aminoácido), que 

aparenta ser a causa da DA em indivíduos com 40 a 50 anos (SELKOE, 2001). 

Posteriormente foi descoberto um gene homólogo no cromossomo 1 

(SELKOE, 2001; FRIDMAN et al., 2004), local onde foram encontradas mutações  

em alguns casos da DA (FRIDMAN et al., 2004). Esse gene ficou conhecido como 

presenilina 2 (PSEN2), e estudos mostraram 75 mutações missense na PSEN1 e, 3 

mutações na PSEN2 serem as causas moleculares do início precoce da DA. As 

mutações da PSEN1 são mais agressivas e apresentam os primeiros sintomas antes 

dos 50 anos  levando a morte por volta de 60 anos. As mutações que ocorrem tanto 

na PSEN1 e na PSEN2 causam uma grande produção do peptídeo Aβ 42 (SELKOE, 

2001).  
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Uma das alterações moleculares observadas associadas com a DA foi o 

polimorfismo da proteína apoE, no seu alelo denominado E4 (WEISGRABER apud 

FRIDMAN et al., 2004). Estudos posteriores mostram que as pessoas que 

apresentavam o alelo E4 também apresentavam uma carga de placas de peptídeo 

Aβ mais elevada em relação a pacientes sem a E4, porém não foi possível descobrir 

qual o mecanismo que o alelo E4 tem que leva ao aumento da disposição do 

peptídeo Aβ (SELKOE, 2001).  

Estudo de caso da DA mostra que o alelo E2 é encontrado em grupo de 

controle, sugerindo que esse alelo apresenta um efeito protetor para a DA (DE 

CASTILHO CAÇÃO et al., 2007).  

Apesar da relação do alelo E4 com a DA deve-se lembrar que ele é um fator 

de risco e não uma causa determinante da doença. Há indivíduos que apresentam 

os dois alelos E4 e não apresentam a DA e indivíduos que apresenta o alelo E2 e 

apresentam a DA (FRIDMAN et al., 2004). 

3. Tratamentos  

O tratamento para a DA envolve estratégias farmacológicas e intervenções 

psicossociais para pacientes e familiares (FORLENZA, 2005). Os fármacos 

disponíveis hoje e os que estão em fase de estudo se basearam, principalmente, na 

hipótese colinérgica, pois estes tratam os danos colinérgicos causados na DA. Estes 

visam amenizar o déficit colinérgico pela inibição parcial da atividade da 

acetilcolinesterase (AChE). Mas essas substâncias se restringem ao 

restabelecimento da função colinérgica aliviando os sintomas da doença e 

retardando sua evolução, o que apenas garante ao paciente uma melhor qualidade 

de vida, porém sem oferecer uma cura efetiva (DIAS et al., 2015).   

A hipótese amilóide também dá suporte para a fabricação de fármacos com a 

função de intervir na formação de fragmentos insolúveis da proteína β-amilóide e por 

conseqüência a formação e deposição das placas senis que estão diretamente 

relacionados com o avanço da doença e na morte celular (DIAS et al., 2015). 

A relação entre a severidade da DA com a densidade das placas senis no 

cérebro humano desperta a busca por substâncias que bloqueiem ou revertam a 

formação dessas placas (DIAS et al., 2015). 

Estão sendo testados vários tipos de tratamentos para a DA. Alguns são 

procedimentos invasivos que necessitam de cirurgia, como exemplo a deep brain 
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stimulation (DBS), também conhecida como estímulo elétrico neural, que consiste na 

introdução de um eletrodo no fórnix (região de alta densidade de axônios no corpo 

caloso ligando os hemisférios direito e esquerdo do cérebro), com a intenção de 

possibilitar a estimulação terapêutica e alterar a atividade no circuito de memória 

medial temporal (LAXTON, 2010). 

Fora as técnicas que necessitam de neurocirurgias há também a opção de 

tratamentos farmacológicos, estes, segundo Forlenza (2005), podem ser divididos 

em quatro níveis: (1) terapêutica específica, onde seu objetivo é reverter processos 

patofisiológicos que conduzem à morte neural e à demência; (2) abordagem 

profilática, que visa retardar o início da demência ou prevenir o declínio cognitivo 

adicional; (3) tratamento sintomático que tem como objetivo restaurar, ainda que 

parcial ou provisoriamente, as capacidades cognitivas, as habilidades funcionais e o 

comportamento dos pacientes; (4) terapêutica complementar, que visa o tratamento 

das manifestações não-cognitivas da demência, tais como depressão, psicose, 

agitação psicomotora, agressividade e distúrbio do sono. 

3.1. Fármacos 

Os fármacos propostos para o tratamento da DA são substâncias psicoativas 

com intuição de preservar ou restabelecer a cognição, o comportamento e as 

habilidades funcionais do paciente (FORLENZA, 2005). Os fármacos são separados 

de acordo com seu agente, podem ser inibidores de colinesterases, ou podem atuar 

sobre o neurotransmissor glutamato, um dos principais neurotransmissores 

associado a funções cognitivas, e também sobre outros tipos de substâncias. 

3.1.1. Inibidores das colinesterases 

A utilização de inibidores da colinesterase é o principal tipo de fármaco para 

o tratamento da DA (FORLENZA, 2005). Em pacientes com DA há um acometimento 

e uma perda neural no núcleo basal de Meynert, fazendo com que haja uma perda 

da colina acetiltransferase (CAT), responsável pela síntese de ACh. Com essas 

informações, pensou-se que a correção desse défice poderia trazer alguma melhora 

para os pacientes com DA. Um possível modo é inibir a degradação da ACh, que é 

feita pela acetilcolinesterase (AChE) e pela butirilcolinesterase (BChE)  com isso 

foram desenvolvidos fármacos que inibem a ação dessas enzimas (Do VALE et al., 

2011; FORLENZA, 2005).  
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Uma forma de classificar os I-ChE é quanto a sua reversibilidade, ou seja, 

sobre a forma que o fármaco inibe a colinesterase. A tacrina, galantamína e 

donepezil são inibidores reversíveis da acetilcolinesterase, respectivamente, de 

duração curta, intermediaria e longa. A rivastígmina é um inibidor irreversível de 

AChE e butirilcolinesteras (BChE) (FORLENZA, 2005).  

A tacrina foi à primeira droga a ser utilizada em larga escala para o 

tratamento da DA, mas apesar das vantagens essa droga requer quatro 

administrações diárias por apresentar meia vida curta, de 2 a 4 horas, o que pode 

resultar em alterações de enzimas hepáticas em 30 a 40% dos pacientes. A 

galantamína é um inibidor reversível da AChE, apresenta meia vida em torno de 7 

horas, e, adicionalmente, ação de modulação alostérica de receptores nicotínicos. 

Este fármaco tem duas doses diárias. O donepezil é um inibidor reversível e seletivo 

da AChE, com meia vida de aproximadamente 70 horas, o que resulta em apenas 

uma dose diária. A rivastígmina apresenta uma meia vida de 1 a 2 horas, porém a 

sua atividade dura em torno de 10 horas, o que resulta em apenas duas doses 

diárias (Do VALE et al., 2011; FORLENZA, 2005; ENGELHARDT et al., 2005).  

3.1.2. Memantina 

A importância da utilização da memantina está relacionada com o glutamato, 

principal neurotransmissor excitatório cerebral em regiões associadas a funções 

cognitivas e memória, este neurotransmissor age também como uma excitotoxina 

causando morte neural quando liberado em níveis elevados por períodos 

prolongados (FORLENZA, 2005). 

A memantina é um antagonista não competitivo de moderada afinidade para 

os receptores do glutamato, ou seja, ele impede os sinais celulares gerados pela 

ativação de um receptor de glutamato. Ela promove uma redução da 

excitotoxicidade neural do glutamato, e é possível que a memantina também facilite 

a neurotransmissão e a neuroplasticidade; sua meia vida é longa, de 60 a 80 horas. 

Um estudo clínico foi feito com pacientes que estavam utilizando o donepezil, e foi 

possível concluir que a memantina não interfere no metabolismo do donepezil, e sim 

mostra um beneficio em relação à cognição, comportamento e funcionalidade (Do 

VALE et al., 2011; FORLENZA, 2005; ENGELHARDT et al., 2005). 
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3.1.3. Outros fármacos e substâncias  

Os estudos feitos com outros fármacos, tais como extrato de Ginkgo biloba, 

vitamina E, selegilina, antiinflamatórios não-hormonais, antioxidantes, estaminas e 

estrogênios, apesar de apresentarem em seus estudos básicos uma teoria favorável 

para o tratamento da DA, quando em estudos clínicos não mostraram resultados 

conclusivos de benéficos para tratamento da DA (do VALE et al., 2011; FORLENZA, 

2005; ENGELHARDT et al., 2005). 

3.1.4. Estratégia antiamilóide 

Nos últimos tempos vem sendo estudadas estratégias para tratar a DA com 

fármacos antiamilóides, esses são desenvolvidos com base na hipótese da cascata 

amilóide. Uma das estratégias é tentar diminuir a produção de β-amilóide através da 

inibição da β-secretase que é responsável pela clivagem da β-amilóide em 

fragmentos insolúveis. A estrutura da enzima dificulta o trabalho dos pesquisadores, 

fazendo com que o inibidor delas seja uma molécula grande e hidrófila o que 

apresenta problemas para atravessar a barreira hematoencefálica. Atualmente são 

investigados vários compostos para conseguir superar esse obstáculo. Estudos 

recentes mostram dois inibidores de β-secretase:E2609 e MK-8931. Estes são 

eficazes na redução da produção de β-amilóide em 80-90% no líquido 

cefalorraquidiano (APRAHAMIAN et al., 2013; FOLCH et al., 2015; KARRAN et al., 

2011). 

Outra estratégia é utilizar inibidores da enzima -secretase, que também é 

responsável pela clivagem do β-amilóide. Um dos fármacos desenvolvidos para inibir 

a -secretase é a semegacestat. Esta diminuiu os níveis de β-amilóide no sangue e 

no líquido cefalorraquidiano. Estão sendo testados outros fármacos com ação de 

inibição da -secretase (APRAHAMIAN et al., 2013; FOLCH et al., 2015; KARRAN et 

al., 2011). 

A maioria dos fármacos baseados na hipótese da cascata amilóide ainda 

está em estudo, por esse motivo ainda não se tem muitos fármacos disponíveis com 

bons resultados (APRAHAMIAN et al., 2013; FOLCH et al., 2015; KARRAN et al., 

2011). 
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3.1.5. Recomendações  

Os inibidores da colinesterase são eficazes no tratamento da DA, assim 

como o uso da memantina, utilizada isoladamente ou associado aos I-ChE, e os 

estudos sobre a utilização de outros fármacos e substâncias não obtiveram bons 

resultados para o tratamento da DA (Do VALE et al., 2011). Os quatro fármacos 

aprovados e comercializados que são utilizados para o tratamento da DA são: 

galantamina, rivastigmina, memantina e o donepezil (DIAS et al., 2015). As 

estratégias antiamilóides ainda estão em fase de estudos, porém os pesquisadores 

acreditam que eles venham a ser a grande esperança no tratamento da doença. A 

tabela 2 apresenta uma síntese das características dos fármacos, assim como seu 

resultado (APRAHAMIAN et al., 2013; FOLCH et al., 2015; KARRAN et al., 2011). 

Tabela 2. Fármacos no tratamento da DA  

Tipo de Fármaco Característica Resultados gerais 

Inibidores da 

Colinesterase 

Inibem a colinesterase 

irreversível ou 

reversivamente  

Positivos 

Memantina 

Promove uma redução da 

excitotoxicidade neural do 

glutamato 

Positivos 

Antiamilóide 
Inibidores das secretases da 

APP 

Positivos, mas ainda em 

estudos 

Outros  

Utilização de ginkgo biloba, 

vitamina E, selegilina, 

antiinflamatórios não-

hormonais, antioxidantes, 

estaminas e estrogênios.  

Não conclusivos 

 

3.2. Neurocirúrgicos 

O principal trabalho que fala sobre os tratamentos neurocirúrgicos é o 

trabalho do Laxton, 2014, onde o mesmo apresenta uma revisão dos tipos de 

tratamentos que envolvem neurocirurgias. Esse trabalho apresenta cinco principais 

formas de tratamento: Desvio do líquido cefalorraquidiano (Cerebrospinal fluid 



30 
 

 

shunting - CSF), Infunsão intraventricular (Intraventricular infusions), Enxerto de 

tecidos (tissue grafting), terapia gênica (gene therapy) e estimulação elétrica 

neuronal (electrical neural stimularions).  

3.2.1. Desvio do líquido cefalorraquidiano (Cerebrospinal fluidshunting 

(CSF) 

Primeiro médico pesquisador que apresentou a hidrocefalia de pressão 

normal (NPH) foi o Dr. Salomon Hakim na Colômbia, como uma síndrome clínica, 

em 1960. A NPH é uma desordem neurológica crônica, que se caracteriza por 

acúmulo de líquido cérebro espinal, que causa um aumento nos ventrículos 

cerebrais, algumas vezes com pouco ou nenhum aumento da pressão intracraniana. 

Durante seus estudos Dr. Hakim realizou autópsias em pacientes que morreram de 

alguma doença neurodegenerativa do sistema nervoso central, tal como a DA. Ele 

observou que os ventrículos tiveram ampliação sem destruição do córtex cerebral. 

Ninguém sabia explicar a razão para essa observação o que levou o Dr. Hakim a 

descrever a hipótese que esses pacientes sofriam de NPH (HAKIN, 1964). 

A técnica shunt (“desvio”) foi inicialmente utilizada para tratar pacientes com 

NPH, já que não há uma cura para a hidrocefalia. O dispositivo shunt é um tubo 

flexível que é inserido, através de uma cirurgia, no sistema ventricular do cérebro, 

fazendo com que tenha um desvio no fluxo de CSF para outra região do corpo, 

geralmente cavidade abdominal, onde esse líquido pode ser absorvido. Há uma 

válvula que mantém a pressão equilibrada dentro dos ventrículos. Após a técnica 

CSF shunt ser utilizada no tratamento da NPH, Appenzeller e Salmon, 1967 

descreveram o uso da CSF shunt para tratar pacientes com atrofia cerebral e 

demência (APPENZELLER e SALMON, 1967 apud LAXTON et al., 2014).  

A lógica para a utilização dessa técnica era que através da diminuição da 

pressão intracraniana, causada pelo CSF shunt, poderia haver em contrapartida um 

aumento no fluxo sanguíneo cerebral e assim aumento na disposição de nutrientes 

com ativação do metabolismo local. Autores alegaram que essa técnica era benéfica 

para os pacientes. Silverberg et al., 2002 reviu o potencial do CSF shunt para o 

tratamento da DA (LAXTON et al., 2014).  

Como justificativa desse trabalho foram analisados pesquisas que 

mostraram um aumento anormal de proteínas tau e de Aβ no líquido cerebrospinal 

em pacientes com DA, e a ideia era desviar esses acúmulos para retardar ou parar a 
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progressão da doença, porém depois de um estudo piloto não foi possível observar 

nenhum benefício para o tratamento da DA e com isso o interesse para a utilização 

do CSF shunt foi diminuindo (LAXTON et al., 2014). 

3.2.2. Infusão intraventricular (Intraventricular Infusions) 

A infusão intraventricular consiste na introdução de substâncias nos 

ventrículos cerebrais, que são cavidades encefálicas preenchidas com líquido 

cefalorraquidiano (líquor). Dois tipos de substâncias têm sido utilizadas em pacientes 

com DA, os agentes colinérgicos e fatores neuroprotetores (LAXTON et al., 2014). 

As primeiras infusões terapêuticas para pacientes com DA foram de agentes 

colinérgicos, pois os pesquisadores Harbaugh et al., 1984 se baseavam na hipótese 

colinérgica. Foi utilizado um dispositivo de infusão contínua, totalmente internalizado, 

de cloreto de betanecol, uma substância que se liga aos receptores muscarínicos, 

solúvel em água (LAXTON et al., 2014). Porém essa técnica não resultou em 

benefícios para os pacientes. 

Outra técnica de infusão testada em pacientes com DA foi o fator de 

crescimento neural (NGF). Este foi utilizado na primeira vez em estudo com animais, 

com objetivo de salvar neurônios colinérgicos comprometidos e reverter deficiências 

de memórias. Sabendo que os neurônios colinérgicos em pacientes com DA são 

conhecidos por expressar receptores de NGF e que essa infusão já tinha sido 

utilizada em pacientes com doença de Parkinson foram feitos ajustes para tratar 

pacientes com DA (LAXTON et al., 2014).  

Seiger et al., 1993 publicou a primeira utilização da infusão intraventricular 

de NGF para o tratamento da DA. Os pacientes que receberam a infusão tiveram 

acompanhamento pelo grupo pesquisador. Esse acompanhamento mostrou que os 

efeitos colaterais do tratamento foram pertinentes e que a infusão não trouxe 

nenhum benefício para os pacientes. Os pesquisadores concluíram que a infusão 

intraventricular de NGF é uma terapia inadequada para pacientes com DA (LAXTON 

et al., 2014). 

3.2.3. Enxerto de tecidos (Tissue grafting) 

O omento é um tecido intra-abdominal que foi pouco investigado nos últimos 

tempos e não havia sido avaliado em termos do efeito que essa estrutura poderia ter 

sobre o SNC. Recentemente tem havido evidências de que enxertos desse tecido 
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sobre o cérebro e medula espinal resulta em efeitos benéficos em pacientes com 

patologias no SNC (GOLDSMITH, 2004). 

Goldsmith et al., 1979 propôs, após basear-se em estudos de animais que 

demonstraram um aumento do fluxo sanguíneo cerebral na superfície cortical do 

cérebro com auto-enxerto, a utilização terapêutica de enxertos omentais para a DA, 

postulando que a degeneração neuronal da DA pode estar relacionada com à 

diminuição local do fluxo sanguíneo cerebral (LAXTON et al., 2014). 

Goldsmith et al., 2003, Rafael et al., 2000 e Shankle et al., 2008 fizeram 

pesquisas com o objetivo de investigar se os enxertos omentais poderia retardar ou 

reverter o declínio cognitivo em pequenos estudos de casos. Goldsmith, 2010, no 

entanto reconhece que precisa haver um estudo mais rigoroso e prospectivo para 

concluir se o enxerto omental pode ser considerado uma opção terapêutica viável 

(LAXTON et al., 2014). 

3.2.4. Terapia gênica (Gene therapy) 

A terapia gênica consiste na transferência de um gene sadio com intenção 

de substituir, manipular ou suplementar genes inativos ou disfuncionais (Linden, 

2008). A terapia gênica é uma abordagem terapêutica emergente em neurocirurgia 

para uma variedade de distúrbios neurológicos, incluindo tumores cerebrais, mal de 

Parkinson (DP) e DA. Pesquisas pré-clinicas mostraram que o NGF estimula a 

função colinérgica, previne a degradação de neurônios colinérgicos e aumenta a 

memória (LAXTON et al., 2014). 

Tuszynski et al., 2005 realizaram a primeira terapia genética com o alvo NGF 

em pacientes com DA. Eles utilizaram uma técnica ex-vivo em que os pacientes 

tinham seus próprios fibroblastos que segregaram o NGF, geneticamente 

modificados, implantados no seu telencéfalo basal. O resultado no mini exame do 

estado mental (MMSE) e sobre a avaliação da Doença de Alzheimer escala – sub 

escala cognitiva (ADAS-Cog1) mostrou uma melhora na taxa do declínio cognitivo 

colinérgico. Nestes casos, espera-se uma diminuição progressiva no metabolismo 

da glicose neocortical em pacientes com DA. Enquanto que em quatro pacientes 

houve um aumento no metabolismo da glicose meses após o tratamento (LAXTON 

et al., 2014). A taxa metabólica de glicose é uma medida indireta da atividade celular 

                                            
1 Uma escala criada nos Estados Unidos que avalia as intervenções terapêuticas (BERTOLUCCI E NITRINI, 2003) 
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de neurônios, que quando sadios podem apresentar aumentos nesta taxa, bem 

como o seu declínio em uma parte do cérebro indica uma redução na atividade 

neuronal desta área cerebral. 

Semelhante a técnica de Tuszynski et al., 2005, Eriksdotter-Jonhagen et al., 

2012 e Wahlberg et al., 2012 desenvolveram uma técnica de encapsulado de células 

(biodelivery) que utiliza células geneticamente modificadas para secretar o NGF. O 

implante dessas células é composto por um secretor de NGF geneticamente 

modificado de células humanas encapsuladas por trás de uma membrana de fibra 

oca semipermeável que permite o fluxo de nutrientes e do NGF. Um total de seis 

pacientes foram incluídos nesse estudo, o processo cirúrgico foi realizado com 

sucesso em todos pacientes, os autores relataram resultados positivos na cognição 

e nos receptores nicotínicos de 2 dos 6 pacientes (LAXTON et al., 2014). 

3.2.5. Estimulo elétrico neural (Electrical neural stimulation) 

A estimulação elétrica neural que consiste na introdução de eletrodos com a 

intenção de possibilitar a estimulação terapêutica e alterar a atividade no circuito de 

memória medial temporal (LAXTON, 2010). Nos últimos 20 anos a aplicação clínica 

do estímulo elétrico neural tem avançado significativamente e duas modalidades 

proeminentes dessa técnica são a estimulação do nervo vago (VNS), utilizado para 

tratamento da epilepsia e depressão; e o a deep brain stimulation (DBS), que se 

tornou um tratamento estabelecido para a manifestação de perturbações do sistema 

motor, como Mal de Parkinson, distonia e tremor essencial. Em adição aos seus 

efeitos locais, essas terapias modulam os circuitos neuronais funcionalmente ligados 

com a estrutura alvo. Esses efeitos generalizados do circuito são importantes como 

se relacionam a uma concepção emergente da patogênese de doenças 

neurodegenerativas, tais como DA. O processo patológico em áreas especificas do 

cérebro que ocorrem na DA, tais como os núcleos basais de Meynert (NBM)  e o 

córtex entorrinal, criam anomalias que afetam não só as estruturas imediatas 

envolvidas, mas também as áreas conectadas com as entradas a partir deles dentro 

de uma rede de conectividade funcional. Como a DA pode ser considerada uma 

disfunção dos circuitos cerebrais e, a fundamentação clínica da estimulação neural 

elétrica é a modulação e ativação dos circuitos neuronais, por essa razão tanto VNS 

quando DBS estão sendo investigados para o tratamento da DA (LAXTON et al., 

2014). 
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A possibilidade que VNS poderia melhorar a cognição e o desempenho da 

memória teve a primeira demonstração com estudos em animais e em um grupo de 

pacientes com depressão. Esses estudos forneceram a justificativa para tentar 

utilizar o VNS em pacientes com DA (LAXTON et al., 2014).  

Sjögren et al., 2002 e Merrill et al., 2006 conduziram dois estudos para 

observar o efeito do VNS em pacientes com DA. Após 1 ano, 12 dos 17 pacientes 

apresentaram melhoras ou, não apresentaram mudança quanto a ADAS-Cog e 

MMSE. Além disso, 12 dos 17 pacientes não demonstraram mudanças ou alguma 

melhoria de acordo com o Clinical Interview Based Impression of Change (CIBIC)2 

(SJÖGREN et al., 2002; MERRILL et al., 2006 apud LAXTON et al., 2014). 

Os primeiros estudos utilizando o DBS foram feitos com implantes de 

eletrodos nos núcleos basais de Meynert. Esses estudos foram feitos por Turnbull et 

al., 1995, e eles implantaram um DBS no núcleo basal Meynert do lado esquerdo do 

paciente.  

Esses autores observaram que com a introdução do DBS alterava-se a 

utilização da glicose nas regiões cerebrais. Aumentos na taxa metabólica da glicose 

no cérebro correspondem diretamente a um aumento na atividade dos circuitos 

neurais. Os autores compararam as taxas de glicose do lado direito do cérebro, sem 

estimulação; e do lado esquerdo do cérebro, com a estimulação elétrica. Essa 

comparação foi feita através de análises de imagens de tomografia por emissão de 

positrons (PET). Os resultados apresentados pelos pesquisadores mostraram que 

no lado direito houve maior redução na taxa metabólica de glicose. No lado 

esquerdo com a estimulação houve menor redução na taxa metabólica de glicose. 

Apesar de apresentarem que o DBS no núcleo basal de Meynert poderia ser 

realizado com segurança e produzir bons resultados fisiopatológicos e um efeito 

biológico relevante os autores não prosseguiram com novas investigações (LAXTON 

et al., 2014). 

Num estudo mais recente, Freund et al., 2009 estudaram os efeitos do DBS 

no núcleo basal de Meynert (NBM) em um paciente de 71 anos com demência 

associada com Mal de Parkinson para abordar tanto os aspectos motores como os 

cognitivos. O paciente foi submetido a inserção de eletrodos no núcleo subtalâmico 

bilateral (STN) e no NBM e ambos foram mantidos ao longo do estudo. A função 

                                            
2 Escala que avalia o estado clínico global do paciente em comparação com a linha de base, a partir de 
entrevistas com a própria pessoa e com um cuidador (BERTOLUCCI E NITRINI, 2003). 
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motora do paciente melhorou com a estimulação no STN, mas seu 

comprometimento cognitivo não se alterou. Após a estimulação no NBM ser iniciada 

o paciente exibiu um melhora na função cognitiva global. Os investigadores, ao 

longo do tratamento fizeram um teste e desligaram o eletrodo do NBM por uma 

semana e puderam observar que o paciente voltou ao seu estado inicial de 

demência e quando ligaram novamente os ganhos na função cognitiva foram 

restabelecidos. Baseados nesses resultados os autores concluíram que o uso do 

DBS no núcleo basal de Meynert é eficiente embora este efeito não seja especifico 

para a memória e sim reflete um ajuste mais geral das projeções neocorticais 

generalizadas dos núcleos basais de Meynert (FREUND et al., 2009 apud LAXTON 

et al., 2014). 

Uma das estruturas envolvidas na formação da memória é o fórnix, um trato 

de fibras neuronais, constituído por duas metades laterais e simétricas no centro do 

cérebro. Lesão no fórnix produz uma deficiência de memória. Sabe-se que a 

degradação axonal e disfunção no fórnix contribuem para o avanço da DA. Em 

experimentos com animais, os primeiros testes com o DBS no fórnix foram 

realizados para melhorar a memória de roedores que apresentavam 

comprometimento cognitivo. Laxton et al., 2014 fizeram os primeiros testes em seres 

humanos, no quais especularam que a utilização do DBS poderia conduzir uma 

atividade neurofisiológica em pacientes com demência. Eles conduziram um estudo 

de um ano com seis pacientes com DA precoce. A cirurgia e a estimulação foram 

toleradas em todos os pacientes, mas como o número de pacientes que participaram 

desse teste foi pequeno não pode haver certeza da eficácia desse tratamento. 

Porém, os efeitos fisiológicos impressionaram os pesquisadores, pois as 

estimulações no fórnix produziram uma ativação seqüencial transsináptica dirigida a 

alvos a pós-sinápticos ao longo da via de conexões entre o fórnix e o hipocampo, 

que são fundamentais para as funções de memória. Imagens de tomografia 

computadorizada mostraram um padrão de aumento temporoparietal no 

metabolismo de glicose que foi mantido após um ano do pós-operatório. Esses 

resultados indicam que a estimulação no fórnix produziu mudanças em áreas 

cognitivas que são afetadas nos pacientes com DA. Um grupo na França também 

estava pesquisando o DBS em pacientes com DA, e fizeram um teste com um 

paciente que estava na fase inicial da DA. Constataram que as medidas clínicas, 

bem como o metabolismo da glicose cerebral, estabilizaram por até um ano após o 
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tratamento com o DBS no fórnix (LAXTON et al., 2014). A tabela 3 apresenta uma 

síntese dos tratamentos neurocirúrgicos, com suas características e resultados.  

Tabela 3. Tratamentos neurocirúrgicos para Doença de Alzheimer. 

Nome da Técnica Característica Resultados gerais 

Desvio do líquido 

cefalorraquidiano (CSF) 

Desvio do líquido cerebral 

para outra parte do corpo 
Negativos 

Infusão intraventricular 

(Intraventricular infusion) 

Infusão terapêutica de 

substâncias 
Negativos 

Enxertos de tecidos 

(Tissue grafting) 

Utilização de enxertos para 

melhorar o fluxo sanguíneo 
Possível melhora 

Terapia gênica 

(Gene therapy) 

Utilização de terapia gênica 

com substâncias colinérgicas 

e NGF 

Positivos 

Estimulo elétrico neural 

(Electrical neural 

stimulation) 

Eletrodo que estimula as 

estruturas cerebrais 
Positivos 

 

4. Visita à UNICAMP 

Com objetivo de conseguir novas informações sobre os tratamentos da DA 

no Brasil foi realizada uma visita ao laboratório de neuroimagem da UNICAMP para 

ter uma conversa com o Prof. Dr. Márcio Balthazar, que trabalha com pacientes com 

DA no Hospital das Clínicas da UNICAMP. O contato para agendamento dessa visita 

foi feito através de email.  

O grupo da UNICAMP trabalha principalmente com o tratamento 

farmacológico da DA. Essa visita teve muita importância, pois o professor Marcio 

Balthazar explicou os mecanismos bioquímicos dos fármacos, por exemplo, os 

inibidores da colinesterase citados na parte de fármacos. Sobre a DA o professor 

explicou novamente como é a doença e quais são seus achados histológicos, e que 

em sua opinião os achados são as causas da doença e o professor disponibilizou 

dois artigos, Do Vale et al., 2011 e  Aprahamian et al., 2013 que foram importantes 

para o desenvolvimento do texto sobre os fármacos. 

No laboratório de neuroimagem ficam diversos computadores com os 

programas de análise de imagem, neste laboratório ficam os professores 
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pesquisadores que analisam essas imagens e seus estagiários, e todos ficam o 

tempo todo trocando informações uns com os outros. O professor disse que com 

seus pacientes o fármaco mais utilizado são os inibidores de colinesterase e, não 

acha válidos os tratamentos que envolvam neurocirurgias. 

5. Considerações finais  

O objetivo dessa revisão foi conhecer mais sobre a doença de Alzheimer e 

como ela age no corpo do paciente, apresentar os comportamentos que o mesmo 

tem quando está com a doença e apresentar as técnicas que estão sendo utilizadas 

para seu tratamento.  

O início deste trabalho abordou principalmente a caracterização da DA, sendo 

elas histopatológicas e comportamentais. Ainda não se sabe o que causa a DA, mas 

em todos os pacientes estudados foram vistos, em cérebro pós-morte, a presença 

de placas senis e de novelos neurofibrilares, que são de extrema importância para 

os estudos de tratamentos farmacológicos da DA. 

 Podem ser observados alguns tipos de comportamentos com pessoas que 

possam apresentar a DA, como perda de memória, dificuldade em fazer tarefas 

rotineiras e alterações de humor e sono. A DA afeta pessoas na faixa de 40 anos, 

nos casos de pessoas jovens há uma hereditariedade genética para a mesma.  

Estão sendo testados diversos tipos de tratamentos, sendo estes 

farmacológicos ou que envolvem neurocirurgias. Os tratamentos farmacológicos 

atuam principalmente contra a diminuição da acetilcolina, sendo assim estes inibem 

a enzima responsável pela degradação da ACh, a colinesterase. Dos quatro 

medicamentos utilizados hoje em dia, três são inibidores da colinesterase. 

Observa-se uma enorme quantidade de tipos de tratamentos que são 

testados e utilizados para a DA, essa grande quantidade pode mostrar que, mesmo 

com todas as pesquisas que estão sendo desenvolvidas desde 1909, quando Alois 

Alzheimer descreveu pela primeira vez a doença, ainda não se tem certeza da causa 

específica da mesma. O que se observa é a diminuição da acetilcolina, um dos 

principais neurotransmissores; e os acúmulos anormais da β-Amilóide e 

conseqüente degeneração de neurônios. 

Os principais tratamentos hoje em dia são os fármacos inibidores da 

colinesterase, esses apresentam bons resultados para os pacientes, porém estes 
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não mudam o curso da doença em longo prazo. Com isso há a necessidade de se 

buscar outras formas de tratamentos, um exemplo são os tratamentos que envolvem 

neurocirurgias, porém das estratégias utilizadas apenas dois procedimentos 

neurocirúrgicos deram certo enquanto os outros não trouxeram beneficio e em 

alguns casos, houve piora do estado do paciente.  

Como os inibidores da colinesterase não são eficazes para parar o avanço da 

doença estão sendo estudados fármacos antiamilóides visando acabar com o 

acumulo do peptídeo β-Amilóide, resultando em não formação das placas senis e 

nos emaranhados neurofibrilares, principais achados histológicos da DA. Esses 

estudos ainda não foram concluídos, havendo apenas dois fármacos com resultados 

positivos atualmente.  
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