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RESUMO
O  presente  estudo  tem  como  objetivo  avaliar  a  importância  dos  métodos  de  diagnóstico  complementares  de
neuroimagem para a Doença de Alzheimer.  Ainda, serão abordados quais são os melhores métodos existentes na
avaliação dessa demência, bem como comparar os parâmetros encontrados nos exames entre pacientes normais e
acometidos  pela  doença,  dando  ênfase  para  achados  de  maior  importância  médica.  Para  sua  elaboração  serão
realizadas pesquisas de artigos dos últimos 12 anos, em sites como Bireme, SciELO, PubMed, LILACS, Repositório
Institucional Unesp, e teses de TCC; vale ressaltar que foram utilizadas palavras chaves em português e inglês. Neste
trabalho,  espera-se  descrever  as  alterações  morfológicas  e  fisiopatológicas  encontradas  na  doença  dentro  da
Tomografia  por  Emissão  de  Pósitrons,  Tomografia  Computadorizada  e  Ressonância  Magnética  e  mostrar  sua
importância clinica para o diagnóstico complementar da doença de Alzheimer.

PALAVRAS-CHAVE: Diagnóstico por imagem; Alzheimer; Demência; Envelhecimento populacional e Epidemiologia.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente  a  sociedade  sofre  com  um  fenômeno  global  chamado  envelhecimento
populacional. O aumento da população idosa é resultado do declínio da taxa de fecundidade, e do
aumento da expectativa de vida dos adultos, o que aconteceu logo após a Revolução Industrial com
o surgimento de medicamentos, melhorias nas condições socioeconômicas e saneamento básico
(NASRI, 2008). Junto com esse problema surgem preocupações quanto aos cuidados que devemos
tomar com esse tipo de população, visto que estes estão mais susceptíveis a apresentar doenças
crônicas, como coronariopatias, as neoplasias, a osteoporose e as demências (APRAHAMIAN et al.,
2008). 

Dentro das demências, uma das doenças que mais acometem os idosos é a Doença de
Alzheimer (DA), que leva comprometimento cognitivo e perda de memória em pacientes, na maioria
acima de 60 anos (MELO, 2016). No Brasil, a doença de Alzheimer é a demência responsável pelo
aumento do índice de morbimortalidade, que entre 2000 e 2008 foi de 66% (NITZSCHE; MORAES;
JUNIOR, 2015). O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa considerada progressiva, pois além
da perda de memória leva à diminuição da atividade neuronal e com o passar do tempo afeta as
funções  cognitivas  (SERENIKI,  2008).  Alterações  como distúrbios  comportamentais  surgem nos
estágios mais avançado da doença, tornando o individuo mais agressivo, hiperativo, irritado e até
desenvolver depressão (FREITAS, 2015; SERENIKI, 2008).

A neuropatologia da DA difere-se da anatomia de um indivíduo saudável,  por uma atrofia
cortical, mais exacerbada no lobo temporal que abrange toda região do hipocampo, seguida de uma
diminuição  dos  giros  que  evidencia  os  sulcos  e  fissuras  corticais.  A  princípio  as  áreas  mais
danificadas são as corticais límbicas e para límbicas e a do córtex de associação, já as áreas que
controlam  movimento,  visão  e  audição  são  afetados  apenas  quando  a  doença  já  está  mais
avançada. Com a evolução do processo neurodegenerativo ocorre perda seletiva de neurônios e
alguns fatores ambientais e genéticos podem desencadear esse processo patológico, que leva a
morte neuronal (MESULAM, 2000 apud NITRINI; TAKADA, 2011).

Assim, o Alzheimer é caraterizada por diversas alterações fisiopatológicas que afeta a função
neuronal e sináptica que pode ser causada por depósitos de fibras de peptídeos de beta-amilóide,

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



produto do metabolismo da proteína precursora de amiloide, que gera a formação das placas senis;
e/ou pela presença da proteína tau, encontrada no citoplasma dos emaranhados de degeneração
neurofibrilares (CAVALCANTI; ENGELHARDT, 2012).

O diagnóstico do Alzheimer é dado a partir do exame histopatológico, sendo praticamente
impossível  realizá-lo  em vida,  por  depender  de  exames  invasivos  que  pode  colocar  a  vida  do
paciente em risco. Desse modo, foi desenvolvida uma série de ferramentas que possuem função de
ajudar a encontrar precocemente, alterações que surgem na Doença de Alzheimer como exames
clínicos (neuropsicológicos e neuropsiquiátricos), avaliação do estado funcional e anatômico com
auxilio  da neuroimagem pela Tomografia Computadorizada por  Emissão de Pósitrons (PET-CT),
Tomografia  Computadorizada  (CT),  e  ressonância  magnética  (RM)  e,  estudo  de  marcadores
biológicos e genéticos, e pela espectroscopia bioquímica cerebral obtida pela ressonância magnética
(SOUZA, 2005).

O  PET  é  um  método  complementar  que  auxilia  no  diagnóstico  precoce  de  distúrbios
neurológicos,  capaz  de  identificar  processos  fisiopatológicos  no  cérebro,  sem  ser  necessário
procedimentos invasivos, que associado a CT é possível avaliar alterações tanto biológicas quanto
morfológicas (FREITAS, 2015). Também é possível distinguir pacientes com doença de Alzheimer
de pacientes idosos saudáveis, associados apenas aos critérios clínicos conforme  as diretrizes
propostas pelo National Institute of Neurological and Communicative Disorders and
Strokes  (NINCDS)  e  pelo  Alzheimer’s  Disease  and  Related  Disorders  Association
(ADRDA) e  que fornece maior probabilidade para diagnóstico da doença com o exame PET é
positivo para esta patologia (NITRINI et al., 2005).

Os exames de imagem, como TC e RM convencional são muito utilizados para diferenciar
algumas causas demenciais. Além de permitir avaliar a morfologia cerebral dos pacientes, sendo
possível analisar o grau de atrofia (SOUZA, 2005). Na ressonância magnética é possível avaliar uma
atrofia na região do hipocampo que surge na fase inicial da DA, quando a perca de memoria é a
manifestação clinica mais importante, e podem ser observadas disfunções neuropatológicas mais
precocemente,  assim  como  utilizar  técnicas  avançadas  da  RM  (espectroscopia  por  RM  e  RM
funcional) para um melhor estudo (NITRINI et al., 2005).

Por  ser  uma  doença  que  aumenta  progressivamente  conforme  a  idade,  a  Doença  de
Alzheimer tem sido uma das demências mais frequentes em idosos,  e seu diagnóstico precoce
permite  um  melhor  tratamento  preventivo,  podendo  retardar  futuros  danos  neurológicos  e
melhoraras condições de vida do paciente com o auxílio da neuroimagem,permitindo a avaliação dos
pacientes sem a necessidade de exames invasivos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Neste trabalho de revisão bibliográfica,serão utilizados artigos publicados nos últimos 12anos,
a  partir  de  buscas  nas  bases  de  dados  Bireme,SciELO,  PubMed,  LILACS,  e  o  Repositório
Institucional Unesp.Tambémserá realizada pesquisa de teses de conclusão de curso que abordam o
tema. O intuito das pesquisas é discutir os princípios de cada exame de neuroimagem utilizado no
diagnóstico da doença de Alzheimer, bem como explicar sua fisiopatologia e anatomia funcional do
cérebro.

Para  a  pesquisa  dos  artigos,  serão  usadas  palavras-chaves  como  “Envelhecimento
populacional”, “Diagnóstico da Doença de Alzheimer”, “Demência”, “Epidemiologia do Alzheimer”,
“Fisiopatologia  do  Alzheimer”,  “PET-CT  no  Alzheimer”,  “Espectroscopia  por  RM  na  DA”,  e
“Ressonância magnética e Alzheimer”.
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Ao decorrer do ano serão realizados novos levantamento de dados e pesquisas, para que o
trabalho de conclusão de curso possa ser mais bem atualizado, elaborado e concluído.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado  desta  pesquisa,  espera-se  avaliar  a  relação  direta  entre  os  métodos  de
diagnósticos por imagem utilizada hoje, como diagnóstico diferencial na avaliação da Doença de
Alzheimer,  bem  comofornecer  informações  que  possam  auxiliar  no  desenvolvimento  de  ações
profiláticas para a Doença de Alzheimer, visando aumentar a qualidade de vida dos pacientes e
possivelmente ajudar em um melhor prognóstico para a população com demência no Brasil. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos artigos já estudados, pode-se verificar que a utilização da neuroimagem para o
diagnóstico  demencial,  tem  sido  cada  vez  mais  utilizada  de  forma  complementar  aos  exames
clínicos, e tem mostrado grande importância, principalmente para auxiliar a diferenciar os tipos de
demência, como a Doença de Alzheimer.

A neuroimagem tem tido papel importante no estudo da doença de Alzheimer, inicialmente
com a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM) que são utilizadas de para
descartar o diagnóstico de outras demências ou para diferencia-las do Alzheimer. Em seguida, foram
criadas  uma variedade  de  modalidades  de  imagem,  como:  Ressonância  magnética  funcional  e
estrutural,  e  a  tomografia  por  emissão  de  pósitrons  (PET)  que  conseguem  mostrar  mudanças
características da doença no cérebro de pacientes com Alzheimer, e em estados prodrômicos e até
pré-sintomáticos que podem ajudar a diminuir os efeitos do processo fisiopatológico de DA.

Tendo em vista a carência de estudos voltados a essa temática, especialmente ligado ao
envelhecimento  populacional,  espera-se  aumentar  o  interesse  de  pesquisadores  para  novas
pesquisas sobre o assunto. Por fim, divulgar os resultados deste trabalho no meio científico e na
comunidade.
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