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RESUMO 

 

Nos últimos anos, tem se observado um aumento da prevalência das doenças 
neurológicas, principalmente as neurodegenerativas Parkinson e Alzheimer. A doença 
de Alzheimer (DA) possui quadro demências com alterações ocasionadas inicialmente 
no córtex entorrinal e parahipocampal seguido de declínio cognitivo o comportamental 
crônico e progressivo. A doença de Parkinson (DP) é causada pela morte progressiva 
de neurônios dopaminérgicos localizados na substância negra, causando distúrbios nos 
movimentos denominados paralisia agitante seguido de movimentos tremulantes 
involuntários, marcha lenta e diminuição da força. Recentemente, pesquisadores 
associam a baixa concentração sanguínea de vitamina D com diversas desordens do 
sistema nervoso central (SNC), apresentando um maior risco de desenvolver doenças 
neurodegenerativas. Este trabalho será desenvolvido através de uma revisão 
bibliográfica utilizando artigos científicos, dissertações e teses no intuito de obter 
informações sobre as patologias de Parkinson e Alzheimer e relacionar com a influencia 
da vitamina D, além de abordar os tratamentos farmacológicos, não farmacológicos,  
vitamínicos e fitoterápicos, e fazer uma análise bibliográfica a fim de descobrir de que 
forma a vitamina D auxilia no tratamento das doenças neurodegenerativas e de que 
forma ela pode ajudar como prevenção nas doenças. Nesse sentido, o objetivo é avaliar 
nos idosos as causas da hipovitaminose D a fim de atribuí-la como uma medida 
profilática, além dos tratamentos existentes, abordando este tratamento ainda em 
estudos com a vitamina D. Conclui-se, dentro desta perspectiva, abordar o fato das 
pesquisas ainda estarem em estudo, entretanto, as avaliações serão feitas mais atuais 
possíveis. 

 

Palavras-chave: Doença de Parkinson. Doença de Alzheimer. Vitamina D. 

Hipovitaminose. 

              

                       

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 

 

In recent years, there has been an increase in the prevalence of neurological diseases, 
especially neurodegenerative Parkinson's and Alzheimer's. Alzheimer's disease (AD) 
presents with dementias with changes initially caused in the entorhinal and 
parahippocampal cortex followed by chronic and progressive cognitive decline and 
behavioral. Parkinson's disease (PD) is caused by the progressive death of 
dopaminergic neurons located in the substantia nigra, causing disturbances in the 
movements called agitating paralysis followed by involuntary tremors, idling and 
decreased force. Recently, researchers have associated low blood levels of vitamin D 
with various disorders of the central nervous system (CNS), presenting a higher risk of 
developing neurodegenerative diseases. This work will be developed through a literature 
review using scientific articles, dissertations and theses in order to obtain information 
about Parkinson's and Alzheimer's diseases and to relate to the influence of vitamin D, 
besides addressing pharmacological, non-pharmacological, vitamin and and make a 
bibliographical analysis to find out how vitamin D helps in the treatment of 
neurodegenerative diseases and how it can help as prevention in diseases. In this 
sense, the objective is to evaluate the causes of hypovitaminosis D in the elderly in 
order to attribute it as a prophylactic measure, in addition to the existing treatments, 
addressing this treatment still in studies with vitamin D. It is concluded, within this 
perspective, the fact that the research is still under study, however, the evaluations will 
be made as current as possible. 
 
 
Keywords: Parkinson's disease.  Alzheimer's disease. D vitamin. Hypovitaminosis. 
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1 INTRODUÇÃO  

A Doença de Parkinson (DP) foi retratada em 1817, pelo Dr. James Parkinson, 

onde relatou em suas pacientes um distúrbio neuronal causado pela degeneração das 

células nervosas da substância negra impossibilitando a produção de dopamina 

(BRAGA et al., 2011). A doença de Parkinson (DP) é a segunda doença 

neurodegerativa mais comum, acomete homens e mulheres, ocorrendo em média nos 

60 anos de idade, com uma prevalência de 100 a 150 casos confirmados a cada 

100.000 indivíduos (BARBOSA et al., 2005).   

A dopamina é um neurotransmissor essencial para várias funções, auxiliando na 

regulação dos movimentos, e sua diminuição ocasiona várias consequências nos 

pacientes com DP, uns dos sintomas são; bradicinesia e acinesia, sendo uma 

incapacidade de auto iniciar movimentos, além de marcha lenta pela perca do 

movimento e velocidade diminuída, devido à dificuldade na instabilidade postural, se 

mantendo em níveis normais no organismo (BRAGA et al., 2011). A patologia é 

avaliada através de cinco estágios, que são necessários para avaliar a condição clínica 

e geral dos pacientes, pra uma melhora na qualidade de vida, possibilitando 

tratamentos adequados de acordo com cada progressão (STEID et al., 2007). 

A doença de Alzheimer foi descoberta em 1907, pelo médico alemão Alois 

Alzheimer, quando revelou seu estudo, relatando o caso dos pacientes com perca e 

anomalias cerebrais, é uma doença neurodegenerativa mais frequente associada à 

idade, sendo as manifestações cognitivas umas das causas mais prevalentes nos 

idosos, sintomas que podem ser seguidos por diversos distúrbios do comportamento 

desde agressividade a casos depressivos (RIBEIRO, 2010).   Seu primeiro aspecto 

clínico é a perca de memória recente, e de acordo com o avanço da doença, os 

estágios vão surgindo, desde leve a severo/avançado (LUCAS et al., 2103). 

Recentemente, a descoberta do papel sistêmico da vitamina D, abriu uma ampla 

área de estudos, sobre seus processos fisiológicos e patológicos, seus efeitos e 

funções como: função cerebral, homeostase do cálcio, metabolismo ósseo, proliferação 

e diferenciação celular, pele, sistema imune, neoplasias, sistema neuromuscular, 

secreção de insulina, sistema cardiovascular, regulação da pressão arterial e 

obesidade, bem como tratamento e profilaxia (QUADROS, 2016; OLIVEIRA, 2016).   
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A vitamina D (calciferol) é um composto único, além da produção na pele, 

através da exposição à radiação ultravioleta (UV), tanto quanto as funções que exerce 

como pro-hormônio e dentre tantas funções já citadas, nos últimos 40 anos, 

estabeleceu-se que o sistema endócrino de vitamina D é indispensável para 38 tecidos 

no corpo humano e 3% do genoma humano regulado, de forma direta ou indireta, 

através do hormônio (FREITAS et al., 2013).    

A principal fonte de vitamina D é através dos raios ultravioletas B (UVB), 

transformando em D3, (colecalciferol), através do processo metabólico. Esta forma não 

metabolizada é levada até o fígado, sendo hidroxilado no carbono 25, transformando 

em 25-hidroxitamina D3 ou calcitriol, e este metabolito se liga as proteínas plasmáticas 

exercendo suas funções (BARRAL et al., 2011).  

O envelhecimento é um dos fatores de risco para a diminuição da vitamina D, 

devido à menor síntese, pouca exposição solar dos idosos, e estima-se que quanto 

maior a idade menor a síntese cutânea, causada pela pele envelhecida não absorver os 

raios solares, além da alimentação inadequada, causando perca da força muscular e do 

desempenho cognitivo (OLIVEIRA, 2015; VERÍSSIMO, 2015).  

Segundo Ferreira (2013), a presença de (receptores da vitamina D) VDRs em 

regiões do Sistema Nervoso Central, especialmente no hipocampo, hipotálamo, sistema 

límbico, substância negra, zonas corticais, subcorticais e espinhais motoras, demonstra 

a necessidade da  vitamina D à presença do receptor VDR para o seu funcionamento 

correto. Sua ausência predispõe a polimorfismos, agregados ao declínio cognitivo na 

DP e na DA e comprometimento cognitivo leve, e estudos em animais resultou em 

comprometimento muscular e motor, sugerindo o receptor VDR um gene candidato para 

promover DP (NIU et al., 2014). 

De acordo com artigos recentes, a vitamina D possui mais de 2.000 mil funções 

fisiológicas no corpo humano, e dentre as alterações das suas funções, várias estão 

relacionadas com as desordens no SNC, associadas às doenças neurodegenerativas: 

Parkinson e Alzheimer.  

Portanto, com este projeto pretendemos esclarecer a função da vitamina D no 

SNC e a sua relação no aparecimento das doenças DP e DA. Nessa perspectiva, o 

objetivo geral é relacionar a fisiopatologia de Parkinson e Alzheimer com a vitamina D. 
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Para isso, este estudo trata-se de uma revisão, do tipo exploratório, com análise 

integrativa e qualitativa, realizado através de pesquisas de revisão bibliográfica, e foram 

utilizados teses, artigos, dissertações e livros para alcance de informações sobre os 

dados acima descritos. O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados 

virtuais de saúde, especificamente na Biblioteca Virtual de Saúde – Bireme, Google 

acadêmico, LILACS, MEDLINE, PubMed e Scielo, no período de 2008 a 2018.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

2.1 Doença de Parkinson 

A Doença de Parkinson (DP) foi retratada em 1817, pelo Dr. James Parkinson, 

onde relatou em suas pacientes um distúrbio neuronal causado pela degeneração das 

células nervosas da substância negra impossibilitando a produção de dopamina 

(BRAGA et al., 2011) denominando a patologia de paralisia agitante. Em 1962 Jean-

Martin propôs a mudança de nome da doença para “Doença de Parkinson” responsável 

também pelo primeiro protocolo de tratamento e pelos estudos da existência das 

disfunções cognitivas (LISSNER, 2017). 

A DP acomete homens e mulheres, ocorrendo em média nos 60 anos de idade, 

mas ocorrem diagnósticos denominados parkinsonismo de início precoce, com início 

antes dos 40 anos de idade, e possui uma prevalência de 100 a 150 casos confirmados 

a cada 100.000 indivíduos (BARBOSA et al., 2005).   

    O dia mundial da DP é comemorado dia 11 de abril, em referência ao seu 

nascimento e hoje é considerada a segunda doença neurodegenerativa com maior 

número de casos em todo o mundo, no Brasil há cerca de 200.000 casos confirmados e 

estima-se que 2060, se aproximem dos 900.000 diagnósticos (SANTOS et al., 2016).  

2.2 Fisiopatologia e etiologia da doença de Parkinson 

A DP pode ser resultante de um conjunto de fatores, entre eles: fatores 

genéticos, estresse oxidativo, toxinas ambientais, anormalidades mitocondriais e o mais 

comum: alterações relacionadas ao envelhecimento e exposição a pesticidas e 

herbicidas (BRANDÃO et al., 2011).  

A DP causa alterações de origem contínua nos sistemas dopaminérgicos e nos 

neurônios, que sofrem despigmentação, fator causado pela perca de dopamina, 

tornando a substância negra mais clara, devido à despigmentação, resultando na 

degeneração dos neurônios dopaminérgicos da substância negra que se programa para 

o estriado, responsável pelo controle do processamento da informação pelos gânglios 

de base, diminuindo a atividade das áreas motoras do córtex cerebral, manifestando a 

redução dos movimentos voluntários (SOUZA et al., 2011).  
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Com o avanço da doença e degeneração dos neurônios, a demência vai se 

agravando à medida que avança os chamados corpos de Lewys (figura 1) são 

observados, contendo presença de eosinófilos na substância negra do mesencéfalo em 

grande quantidade (OLANOW, 2015; SCHAPIRA, 2015). A inflamação é uma das 

características da doença de Parkinson, e os pacientes possuem um auto número de 

citocinas pro-inflamatórias indicando processos neuroinflamatórios que atuam por 

infiltrações nos vasos sanguíneos originadas pela micróglia, células mieloides com 

macrófagos (figura 1) presentes no sistema nervoso central (SNC), reações que 

acontecem através de enzimas que produzem reações tóxicas, ativando o sistema 

autoimune, causando o processo de neurodegeneração da doença de Parkinson 

(FERREIRA, 2015).  

               Figura 1 - Principais marcadores da DP. 

 

                                                     Fonte: (VITÓRIA, 2018). 

(A): Seção transversal do mesencéfalo de uma pessoa sadia (esquerda) e um paciente com DP 

à (direta) com despigmentação. (B) divisão corada com hematoxilina e eosina (HE) das regiões 

em (A), visualizando maior quantidade de neurônios pigmentados da substância negra no 

paciente individuo controle e (C) paciente com perda de neurônios com DP em (D); Corpos de 

Lewy em neurônios da substancia negra do paciente com DP, visualizando o núcleo eosinofílico 

e da proteína alfa-sinucleíca (componente fibrilar dos corpos de Lewy).  
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A dopamina é um neurotransmissor que desempenham vários papeis no cérebro 

e no corpo, possuem função estimulante do sistema nervoso central inclusive no 

controle dos movimentos, possuindo via direta e via indireta. Na deficiência de 

dopamina, a via inibitória indireta permanece ativada inibindo os movimentos, causando 

os tremores, dificuldade na coordenação, marcha lenta e acinesia (BRAVO, 2006; 

MASSIF, 2006).   

A dopamina é transportada por vesículas sinápticas e pelo transportador VMAT 

(vesicular monoaminetranporter), e recaptada para sinapse (pelo tranportador DAT 

(dopaminetransporter), sua metabolização ocorre pela enzima MAO (monoamina 

oxidase) e catecolamina COMAT (orto-metiltranferase) tendo como produto final o ácido 

homovalínico). Na via nigroestriatal possui cerca de 80% da dopamina encefálica, 

encontrando-se a maior via dopaminérgica formada por neurônios da substância negra, 

sua nomenclatura deriva a pigmentação negra de neuromelanina (figura 2) (LISSNER, 

2017). 

Figura 2 - Neurotransmissão dopaminérgica. 

 

Fonte:<http://leg.ufpi.br/subsiteFiles/lapnex/arquivos/files/Farmacologiadaneurotransmissaodop

aminergica.pdf>. 
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De acordo com Standaet, A dopamina (DA) é sintetizada no citoplasma e levada 

pelas vesículas secretoras pela ação de um antiportador de prótons não seletivo de 

moaminas (MAO), que é conduzido pelo gradiente eletroquímico criado por ATPase de 

prótons. Com estimulo da célula nervosa, a DA é liberada na fenda sináptica, que 

através do neurotransmissor, estimula-se a receptores dopaminérgicos pré-sinápticos. 

A DA é levada para fora da fenda pelo transportador de DA (DAT) seletivo acoplado ao 

NA+. A DA citoplasmática é levado para dentro das vesículas secretoras pelo VMAT ou 

degradada pela enzima MAO (STANDAERT et al., 2011)      

O principal metabólito da dopamina é o ácido homovanilico, possui 

concentrações diferentes de dopamina na substancia negra e no globo pálido, sendo de 

4 a 25 vezes maior que dopamina, característica nítida no parkinsonismo pós-encefálico 

de caráter idiopático. O ácido é facilmente dosado no líquido cefalorraquidiano, oposto 

da dopamina, na DP o nível de ácido é baixo nos gânglios da base também causando 

processos inflamatórios agudos e epilepsias, no nível periférico ocorre alteração urinária 

de excreção do ácido, variando de acordo com estágio da doença, nas formas 

dominantes acinéticas há diminuição, porém nas formas dominantes tremulantes não 

ocorre excreção se mantendo em níveis normais no organismo (MATTOS et al., 1982). 

    A regulação do movimento é desempenhada pelos núcleos basais, neste 

local que é possível a confirmação da doença de Parkinson, sua influência é realizada 

por áreas de planejamento motor do córtex cerebral de forma indireta, por meio do 

tálamo, conectando através de um circuito importante pelos gânglios de base que 

conecta as áreas motoras do córtex ao putâmen, o putâmen aos núcleos de saída, 

pelas vias direta e indireta, os núcleos de saída ao tálamo motor, fazendo que o tálamo 

motor excite a zona do córtex cerebral (SCALZO, 2009; JÚNIOR, 2009). 

A via direta e indireta (figura 3) é responsável por regular os movimentos, a via 

direta é constituída por neurônios estriatais expressando receptores D1 de dopamina, 

neurônios que inibem o tálamo e que emitem reações excitatórias ao córtex dando 

início ao movimento, após o tálamo desinibido, estimula-se o movimento através da via 

direta, a via indireta expressa neurônios D2 e inibe neurônios no núcleo subtalâmico, 

que são neurônios excitatórios, a ativação dessa via é responsável por inibir o 

movimento, através da inibição do tálamo, na doença de Parkinson esta via permanece 
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hiperativa de acordo com registros elétricos realizados com pacientes vivos com DP 

(STANDAERT et al., 2011). 

Figura 3 - Consequências da DP sobre as vias dopaminérgicas que regulam o 
movimento: via direta, responsável pela realização do movimento e indireta que inibe o 

movimento. 

 

Fonte:<http://leg.ufpi.br/subsiteFiles/lapnex/arquivos/files/Farmacologiadaneurotransmissaodop

aminergica.pdf>. 

2.3 Sinais e sintomas da doença de Parkinson 

A dopamina é um neurotransmissor essencial para várias funções, devido sua 

diminuição (figura 4), ocorre várias consequências nos pacientes com DP, um dos 

sintomas são movimentos denominados bradicinesia e acinesia, que é a incapacidade 

de auto iniciar movimentos, além de marcha lenta pela perca do movimento e 

velocidade diminuída, devido à dificuldade na instabilidade postural, se mantendo em 

níveis normais no organismo (BRAGA et al., 2011). 
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Figura 4 - Sistema dopaminérgico e áreas afetadas na DA e a diminuição de dopamina 
na fenda sináptica. 

 

           Fonte: <https:www.lume.ufrgs.br>. 

Com relação ao comprometimento motor, o tremor é uma das características 

mais prevalentes entre toda a população com DP, pode ser subdividido em dois tipos 

como: tremulante e não tremulante; a tremulante é caracterizada pela progressão mais 

lenta e incapacidade funcional, se iniciando de forma segmentar, podendo acometer 

membro superior e inferior de um lado do corpo e sucessivamente ambos os lados, a 

forma não tremulante se caracteriza pela marcha lenta e alteração postural instável 

(SPITZ et al., 2017).  

Com o avanço dos tratamentos, foi possível a formulação de escalas para avaliar 

a doença, sendo composta por cinco estágios, elas são necessárias para avaliar; a 

função motora e mental, incapacidades, condição clínica e geral até a qualidade de vida 

dos pacientes (STEID et al., 2007). 

 Estagio 0; nenhum sinal da doença; 

 Estagio 1/1, 5 (leve) - Unilateral; caracterizada pela faze inicial da doença e 

sintomas leves. 

 Estagio 2 (leve) – Bilateral; caracterizada por sintomas bilaterais, mas déficit de 

equilíbrio. 

 Estágio 2,5 (leve) – Bilateral; sintomas bilaterais nos 2 lados do corpo em           

membros inferiores e superiores, ligeiras dificuldades de realizar tarefas diárias. 
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 Estágio 3 (Moderado) – Instabilidade Postural Moderada; sintomas bilaterais, 

instabilidade postural e desaceleração dos movimentos. 

 Estágio 4 (Severo) – Instabilidade Postural Grave; marcha limitada, rigidez e 

bradicinesia, incapaz de viver sozinho. 

 Estágio 5 (Severo/Avançado) – Locomoção dependente; comprometimento total dos 

movimentos, incapacidade de cuidado individual com ajuda de terceiros e cadeira de 

rodas (RICARDO, 2018). 

2.4 Tratamentos da doença de Parkinson 

Os tratamentos da DP podem incluir medidas farmacológicas, não 

farmacológicas e tratamento cirúrgico, o tratamento farmacológico é um dos mais 

usados, com análise significativa na qualidade de vida dos pacientes, contudo, os 

efeitos adversos dos medicamentos aparecem com o tempo, mas a terapia com 

levodopa ou L-DOPA, é uma das maiores indicações demostrando grande eficácia 

(WERNECK, 2010). 

A deficiência de dopamina é a manifestação clínica da DP mais característica da 

doença, resulta na degeneração dos neurônios pigmentados da substancia negra 

mesencefálica. O tratamento é restabelecer a transmissão dopaminérgica, e um dos 

fármacos usados para restaurar essa transmissão é a levodopa, fármaco que 

revolucionou os tratamentos na década de 60, eficazes para recuperação de pacientes 

que se encontravam comprometidos, recuperaram a mobilidade (SANTOS et al., 2018). 

Sua metabolização é periférica, através das enzimas descarboxilases que 

prejudicam a biodisponibilidade da dopamina, motivo da associação com inibidores das 

descarboxilases, para que haja melhora na biodisponibilidade da dopamina no SNC, 

mesmo em doses menores. Além de efeitos mais estáveis e duradouros, diminuição 

dos efeitos indesejáveis como no trato gastrointestinal, possibilitando um tratamento 

longo se estendendo por anos, diminuindo sintomas motores (GERSZT et al., 2014).  

Fármacos como inibidores da catel-o-metil-tranferase, inibidores da monoamino-

oxidase, agonistas dopaminérgicos, antagonistas dopaminérgicos e antidepressivos 

também fazem parte dos tratamentos (WERNECK, 2010).  

Os medicamentos mais utilizados são os colinérgicos, que atravessam a barreira 

hemato-encefálica, eles contêm a levodopa, que, no snc, é transformada em dopamina 
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pela enzima dopa-descarboxilase, entretanto, são indispensáveis outros tratamentos 

com outros profissionais como, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionista, além do 

incessante acompanhamento com médico neurologista, responsável pela avaliação dos 

pacientes indicando os melhores tratamentos (STEID, 2007). 

O uso de fitoterápicos também pode atuar nas doenças neurodegenerativas, 

possuindo um efeito neuroprotetor das plantas frente excitotocidade causada por 

glutamato, mecanismo associado ao desenvolvimento de estresse oxidativo na DP, 

visto que a crisina (flavonóide presente nas folhas de passifloras), atuam prevenindo 

morte neuronal e aparecimento dos sintomas da doença, assim, os estudos continuam 

em andamento, pois as evidencias mostram que a Passiflora é uma alternativa 

terapêutica para o tratamento da DP (SANTOS, 2018). 
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3 ALZHEIMER  

A doença de Alzheimer foi descoberta em 1907, pelo médico alemão Alois 

Alzheimer, quando revelou seu estudo, relatando o caso dos pacientes com perca e 

anomalias cerebrais (RIBEIRO, 2010). Na década de 1930 os médicos diagnosticaram 

inúmeros casos de DA familiar que apresentavam uma hereditariedade genética, 

resultando em inúmeros casos em cada geração, era conhecida com doença senil por 

ocorrer antes dos 65 anos, sendo diferente da DA, entretanto, na década de 80 com os 

avanços dos estudos observaram que se tratava da mesma doença a demência senil e 

DA (MILITÂO, 2017; BARROS, 2017).   

Os estudos da genética molecular da DA foi responsável por conduzir as fases 

clínicas da doença, com a classificação de acordo com a idade e sintomas, podendo 

observar a hereditariedade familiar entre os mesmos membros, com divisões da 

doença, sendo DA de início precoce (DAIP), manifestando antes dos 60 anos, com 

características de recorrência familiar e DA de início tardio (DAIT) diagnosticado após 

os 60 anos, ocorrendo de forma esporádica.  Ambas as fases são de origem clínica e 

neurológica e foi através da microscopia eletrônica em 1960 que se relataram as 

principais lesões cerebrais, as placas neuríticas ou senis, relacionadas com os 

emaranhados neurofibrilares e proteína beta-amiloide e tau, em 1984 publicou-se 

critérios a fim de diagnósticos clínicos, exames físicos, neurológicos e de imagem 

(BARROS et al., 2009 ). 

As perdas cognitivas são umas das causas mais prevalentes nos idosos, estima-

se que 2025 o Brasil terá a sexta maior população do mundo com um aumento 

significativo de doenças crônicas, inclusive as demências, com a prevalência de 65 

anos podendo dobrar a cada 5 anos, sendo a demência de Alzheimer 50% da 

prevalência (RAMOS, 2018; MACEDO, 2018).  

A expectativa de vida vem crescendo consideravelmente, para ambos os sexos, 

seguindo com aumento de diagnósticos da DA, devido à redução do índice de 

mortalidade, que leva o aumento da perspectiva de vida e diminuição e redução no 

índice de fecundação, segundo dados do IBGE em (2011), os casos na população 

brasileira, passou de 5,9% em 2000 para 7,4% em 2010 e com estimativa de que 6% 
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da população brasileira com mais de 65 anos são diagnosticados com a DA (ZAIONS et 

al., 2012). 

3.1 Fisiopatologia 

A DA é caracterizada (figura 6) pela perca progressiva das funções cognitivas, 

perda das células nervosas no hipocampo, no córtex cerebral e entorrinal, estriado 

ventral, alterações que formam placas senis e emaranhados neurofibrilares, resultado 

da proteína-beta amilóide, causando neurodegeneração pela ação neurotóxica, 

comprometendo células neuronais, danificando os neurônios  pelos depósitos fibrilares 

amiloidais e proteína TAU. Ocorrem em forma de novelos e são armazenados nos 

vasos sanguíneos, avançando o desenvolvimento da demência cortical, resultando em 

inflamação na glia, comprometendo a memória, contribuindo para perca da memória e 

incapacitando o indivíduo (SERENEKI, VITAL, 2008). 

Figura 5 - Fisiopatologia da doença de Alzheimer. 

  

                        Fonte: <http://repositorio.faema.edu.br>. 

A demência de Alzheimer possui uma grande perca de neurotransmissores 

responsável pelos impulsos elétricos, a acetilcolina (ACh) é o principal neurotransmissor 

afetado na doença, responsável pelos processos motores, cognitivos e de memória, 
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efeitos causados pela diminuição de ACh, ocorrendo degeneração dos neurônios pela 

falsa perca de função, sendo degradada pela enzima acetilcolisterase (PETRONILHO 

et al., 2011). Sua deficiência é causada pela atrofia do nucleus basalis de Meynert, 

responsável pela produção da enzima colina acetiltransferase (CAT), a CAT é 

transportada para sistema nervoso central para formação hipocampal, amígdala e 

estrutural no córtex cerebral, essa atrofia resulta na diminuição da síntese de CAT e 

ACh e função colinérgica (PECHARKI, 2013). 

A proteína beta amiloide é sintetizada pelas células neuronais, e acumula-se no 

cérebro dos idosos, depositando nas regiões do tálamo, cerebelo e estriado, 

responsável pela histopatologia da DA, por aumentar a formação de peptídeos beta 

amilóide (figura 5), consequentemente, à quantidade do acúmulo peptídeo b amiloide é 

aumentado com passar da idade (GUZEN et al., 2012). 

Figura 6 - Alterações do cérebro na doença de ALZHEIMER. 

 

Fonte:<https://www.google.com.br/search?q=altera%C3%A7%C3%A3o+do+cerebro+na+doenc
a+de+alzheimer&client=safari&hl=ptbr&prmd=niv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE
wjv84785pfeAhUOj1kKHW5EAwUQ_AUIEigC&biw=375&bih=549#imgrc=4xci79yYK8g3qM>. 
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A região do cérebro mais afetada com o processo do envelhecimento é lobo 

frontal, classificada como primeira parte acometida e com particular gravidade 

neuropatológica na região, causando alterações na memória operativa que é 

responsável pela manipulação temporária de informação pra desempenho de funções 

cognitivas, incluindo aprendizagem e linguagem, já na memória prospectiva, envolvem-

se funções executivas; de planejamento, organização, monitorização de informações e 

a memória contextual, responsável pela lembrança ou armazenamento de informação e 

acontecimentos (MIOTTO, 2003; ÁVILA, 2003).  

3.2 Sinais e sintomas da doença de Alzheimer 

A DA pode se apresentar em quatro fases: inicial, moderada, grave e terminal. 

Na fase inicial o paciente começa a perceber os primeiros sintomas como alterações na 

memória da habilidade espaciais e transtorno de personalidade. Na fase moderada, 

observa-se insônia, agitação, dificuldade de falar ou realizar tarefas diárias e 

incapacidade de reter informação e aprender. Na fase grave, acomete a função motora 

de forma progressiva, alimentação, incontinência urinária e fecal (LUCAS et al., 2013). 

Na fase grave ou terminal, o paciente é totalmente dependente de um cuidador, 

devido a sua incapacidade de andar e falar, além de apresentar recidivas de infecção, 

ficando restrito aos leitos. O diagnóstico precoce é extremamente importante, pela 

estimativa aproximadamente da DA levar `a óbito no período de 8  a 10 anos, morte 

causada pelas alterações nos neurônios do processo inflamatório crônico, alterando a 

regulação do cálcio, essencial para estímulos nervosos, aumentando os radicais livres 

que causam toxicidade para as células nervosas (PETRONILHO et al., 2011). 

A DA possui característica multifatorial, estabelecidos como fatores de risco; a 

idade, Síndrome de Down, reações inflamatórias, fatores genéticos e ambientais, 

trauma craniano, diabetes mellitus, estresse psicológico e hipertensão arterial, essas 

patologias aumentam o risco da DA, sendo que, 9,09% possuem diabetes mellitus e 

36,36%, com hipertensão. Doenças como diabetes e hipertensão arterial, são 

considerados um dos fatores de risco da DA, devido sua preservação fisiológica ajudar 

na preservação cognitiva e acredita-se que 60% dos portadores da DA seja o sexo 

feminino, devido a diferença na prevalência da mortalidade entre os sexos,  e a chance 

de ter filhos afetados é de 50% (MOURA et al., 2015). 
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Os impactos neurológicos são observados macroscopicamente, como: atrofia 

cortical difusa, bilateral e simétrica, principalmente na parte medial do lobo temporal, 

lobos frontal e parietal e redução do peso do encéfalo de 15 a 35%, constrição dos 

giros e alagamento dos sulcos, diminuição da entrada sanguínea, evitando entrada de 

glicose e oxigênio que causa perca do funcionamento do cérebro. Com a falta desses 

elementos, ocorre a redução da substância branca, observando dilatação dos 

ventrículos e degeneração no hipocampo, impossibilitando o paciente (PINHO, 2012). 

3.3 Tratamentos da doença de Alzheimer 

Apesar dos tratamentos farmacológicos para uma melhora da qualidade de vida  

do paciente e avanços dos estudos, a DA é considerada uma doença irreversível, não 

possuindo cura e sim tratamentos e melhoria nos sintomas e comportamentos, através 

de técnicas de cognitivas e reabilitação. Alterações na linguagem são um dos sintomas 

mais visíveis, pela perca de concentração por encontrar palavras, ideias e seguir 

instruções, atrapalhando na interação com próprios familiares, causando confusão e 

perda na capacidade, sendo um dos motivos pelo quadro depressivo, além de 

comprometer a visão, olfato e gustação, causando dependência total dos familiares ou 

cuidadores (LUCAS et al., 2013).  

Pesquisas realizadas no Oriente Médio realizada com espécies vegetais, isolou 

vários alcalóides ativos, capazes de reduzir a morte neuronal causada pelo aumento do 

glutamato, por ser um inibidor seletivo, aumentando a ACh, dopamina e norepinefrina 

(NETO et al., 2014). 

Um dos primeiros fármacos sintéticos usados para o tratamento da DA foi a 

Tacrina, um inibidor irreversível da acetilcolinesterase e também da butirilcolinesterase, 

possui ação curta e efeito moderado, com alívio dos sintomas da DA leve à moderada, 

contudo, durante o tratamento, verificou-se grande risco de hepatotoxicidade, distúrbios 

intestinais e interações medicamentosas e devido à necessidade de avaliação hepática 

a Tacrina caiu em desuso, substituída por medicamentos mais novos (MOREIRA, 2011; 

STEFANI, 2011). 

Na doença de Alzheimer ocorrem diferentes alterações em diversos pontos das 

vias colinérgicas, dentre os vários transtornos cógnitos, está à perda ou redução da 

síntese de acetilcolina, tendo como tratamento os inibidores da acetilcolinestarase, 
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antipsicóticos (neurolépticos), anticonvulsivantes, antidepressivos, benzodiazepínicos e 

os tratamentos não farmacológicos como: fisioterapias, terapia ocupacional, 

musicoterapia (VALE, 2011). 

Uma das causas citadas na DA é o estresse oxidativo, contudo, carências 

nutricionais específicas de vitaminas do complexo B e antioxidantes, tais como 

vitaminas E e C, pode ser um fator para o avanço da demência, visto que, as vitaminas 

influenciam estruturalmente nas funções cerebrais, diminuição dos níveis elevados da 

proteína homocisteína, que são encontrados DA, indicando envelhecimento celular, 

contribuindo para fisiopatologia da doença e efeitos neurotóxicos diretos (COSTA, 

2009). 

Considerando a reação inflamatória visando às placas amilóides, os 

antiinflamatórios não-esteroidais foram sugeridos por estudos epidemiológicos, com 

hipótese de neuroproteção na DA, foram usados ibuprofeno, naproxeno e rofecoxib, 

contudo apresentou resultados negativos devido os riscos de hemorragia e riscos 

cardiovasculares. O uso de estatinas também foram avaliados devido os estudos 

mostrarem a influência dos níveis de colesterol na via metabólica do amilóide, usou-se 

atorvastatina para tratamento de DA leve e moderada e não houve nenhum benefício 

significativo (VALE et al., 2011). 

A diminuição de hormônios sexuais na mulher, como o estrogênio, é um fator de 

risco para o aparecimento de doenças no sistema nervoso central, entre elas a DA. De 

acordo com hipótese sugerida (reposição de estrogênio diminuir o risco da DA), estudos 

clínicos com reposição, encontraram respostas nas habilidades cognitivas, porém, 

ensaios clínicos abrangentes, não relataram nenhum efeito benéfico cognitivo e mesmo 

com evidências benéficas da terapia hormonal com estrogênios, o tratamento de 

prevenção ainda permanece controverso (SIMÕES et al., 2013). 
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4 FATORES GENÉTICOS LIGADOS NAS DOENÇAS DE PARKINSON E 

ALZHEIMER 

Considerada uma doença multifatorial, devido fatores hereditários e ambientais, 

o risco de desenvolvimento da DA dobra após os 65 anos de idade, aumentando de 

forma esporádica, e apenas 5-10% de caso familiar é de origem hereditária, causada 

por mutações genéticas, como, casos de DA precoce, causada por mutações nos 

genes; APP, PS1 E PS2, que são responsáveis por 30-50% dos casos. O primeiro caso 

de mutação no gene APP, foi diagnosticado em famílias britânicas, estudos revelam 

vários polimorfismos genéticos relacionados com a forma esporádica de doença de 

Alzheimer (SALVIANO, 2013). 

A proteína beta-amilóide é derivada da proteína trasmembranal, conhecida como 

proteína percussora de amilóide (APP), que exerce função relatada como adesão entre 

células, neurônios e matriz cerebral, sua produção foi descoberto recentemente no 

gene do braço longo do cromossomo 21, associando a casos familiares e pacientes 

com síndrome de Down, a trissomia do cromossomo 21 que avançam pra um quadro 

demencial, similando a doença de Alzheimer (FALCÃO, 2015). 

A primeira ligação genética mais prevalente edificada para DA foi o caso de uma 

mutação “missense” (uma substituição de nucleotídeo que resulta em troca de 

aminoácido) em APP, devido o processamento da Proteína APP resultar em fragmentos 

de Ab de 40 a 42 aminoácidos, sendo o fragmento 42 neurotóxico e seu acúmulo se 

transforma em fibras amilóides e posterior acúmulo, resultando nas placas senis 

(FRIDMAN et al., 2004). 

O gene APP está associado a DO tipo 1 autossômica dominante (AD1), o gene 

APP, codifica a proteína precursora amilóide, proteína responsável por gerar diferentes 

peptídeos com uma ampla gama de funções, especialmente nas células neurais, e após 

esse processamento da proteína precursora amilóide, ocorre a agregação tóxica do 

resultado da clivagem beta-amilóde nos tecidos cerebrais, levando estados patológicos 

a DA (INVITAE, 2015).      

Os fragmentos de APP podem regular ações neuronais basais, como 

transmissão sináptica, excitabilidade celular e potenciação ao longo prazo, fragmentos 

que podem estar envolvidos na regulação de comportamentos de aprendizagem e 
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memória, entretanto a função dessas proteínas não possuem estudos estabelecidos, 

confirma-se apenas as mutações nos genes codificantes destas proteínas (PSEN 1 e 

PSEN 2), estão associadas as modificações na clivagem da APP, aumentando a beta-

amilóide, resultando em 40 % dos casos de DA de início precoce (PRADO, 2010). 

Estudos apontam que os genes APOE e MAPT e as proteínas ApoE e tau como 

marcadores genéticos, possuem grande auxilio no diagnósticos na  demência, visto 

que, o gene MAPT codifica a proteína tau, que estabelece os microtúbulos, é 

encontrada nos axônios em células nervosa sadias e nos transtornos neurocognitivos 

se apresenta no corpo celular e nos dendritos já   a apoliproteína E (ApoE) é uma 

glicoproteína polimórfica, codificada pelo gene APOE (alelo e4; risco de DA), 

indispensável no papel de  absorção e redistribuição do colesterol importante na 

reparação e manutenção do tecido nervoso (JOSVIAK, 2015). 

Quadro 1 - Estudo de associação de variantes genéticos no desenvolvimento da DA no 
Brasil, 2013.  

                     Fonte: (JOSVIAK et al., 2015). 

GENE PROTEÍNA DEMÊNCIA ASSOCIAÇÂO 

MAPT  TAU     DA Associado 

ApoE(e4) Apoliproteína 

E 

    DA Associado 

APP Precursora B-

amilóide 

    DA Associado 

PSN1 Presenilina 1     DA Associado 

PSN2 Presenilina 2     DA Associado 

    

Mutações no gene PARK2 (Parkina, é uma ubiquina-ligase E3) estão com 

maiores números de casos relacionados à DP de início precoce, iniciando antes dos 50 

anos, visto que as mutações no PARK8 (LRRK2, é uma quinase) foram descritas em 

casos com início da doença, após essa idade, associando esse dois genes responsável 

por 18% de mutações dos casos da DP de inicio precoce nos brasileiros, e são 

encontradas nos corpúsculos de Lewy, através da interação da proteína sinfilina-1 com 

a parkina ou PARK2  (AGUIAR et al., 2010). 
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Os estudos de mutações monogenéticas atribuídas na DP, tem relacionado ao 

caráter hereditário da DP a mutações nos genes SNCA (PARK 1), parkin (PARK 2 ), 

essas mutações mudam a atividade de proteínas e levam a perda de processos 

celulares como dinâmica de lipídios e vesículas (SNCA), função mitocondrial (DJ1, 

PINK1, parkin) e estresse oxidativo, considerados um dos mais prevalentes eventos na 

doença de Parkinson (CAMPÊLO, 2017). 

O Conhecimento das formas monogenéticas da DP, proporciona uma visão mais 

abrangente em relação à arquitetura genética da patologia, que possibilita um 

conhecimento aprofundado e uma correlação entre os genes com mutações que geram 

a DP, sendo que 30% dos casos são familiares, atribuindo as mutações nos genes 

(TEIXEIRA, 2016). 
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5 VITAMINA D E HIPOVITAMINOSE NOS IDOSOS 

A identificação e o entendimento das ações da vitamina D aconteceram no início 

do século xx, logo, nas seguintes décadas, tornou-se evidente o papel da vitamina D 

fisiologicamente no tecido ósseo e homeostase do cálcio, entretanto, estudos 

subsequentes demonstram que a vitamina possui ações amplas, com efeitos sobre o 

sistema nervoso central, cardiovascular, imune, controle sistemas hormonais e 

diferenciação e crescimento celular (QUADROS, 2016; OLIVEIRA, 2016).   

Em 1921, Hess e Unger, através de estudos para o raquitismo, descobriram uma 

cura completamente diferente, a luz ultravioleta, sustentando que o ar fresco e o sol 

eram bons para a prevenção do raquitismo, observaram que a incidência sazonal do 

raquitismo ocorria pelas variações sazonais da luz solar, e que a luz solar curava o 

raquitismo, anos antes, estudos com cabras feitos por Steenbock, em 1916, já havia 

descoberto a importância da vitamina D no equilíbrio do cálcio (RESENDE, 2016). 

A quantidade de dosagens do nível sérico (quadro 2) de vitamina D tem 

mostrado um crescimento expressivo nos últimos anos no mundo todo. Estudos feitos 

nos Estados Unidos mostram que ¾ da população branca e 90% da negra, possuem 

níveis sanguíneos baixo de vitamina D, estima- se que mais de 1 bilhão de pessoas no 

mundo, estão com hipovitaminose D, e  o número de exames laboratoriais vem subindo   

gradativamente no mundo todo, configurando em uma verdadeira epidemia de 

hipovitaminose d, com consequências graves (LICHTENSTEIN et al., 2013). 

Quadro 2 - Indicadores de níveis séricos de vitamina D Ng/ml- nanograma por mililitro 
Nmol/L- namol por litro.  

    Fonte: (LIMA, 2016). 
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Apesar da vitamina D ser produzida na pele através da exposição solar, seu 

consumo dietético (quadro 3) é indispensável quando a exposição aos raios solares é 

insuficiente para suprir as necessidades diárias, fato comum, que acontece 

principalmente nas regiões urbana, que se encontra com um nível baixo de raios 

solares (BUENO, 2008; CZEPIELEWSKI, 2008).  

Quadro 3 - Recomendação da ingestão diária de vitamina D.  

     Fonte: (LIMA, 2016). 

 

Com o avanço da idade, a diminuição de vitamina D torna-se prevalente, devido 

à redução da concentração de 7-dehidrocolesterol na epiderme a perca da síntese 

cutânea, por irradiação UV, decorrente da pouca exposição solar (FERREIRA, 2013). 

A hipovitaminose D é uma situação frequente nos idosos, deficiência comum 

entre idosos em localidades de grandes latitudes. Estudos clínicos em idosos 

demonstram níveis séricos de vitamina D reduzidos, correlacionam-se com força 

muscular reduzida nos membros inferiores e piora no desempenho físico, associando 

com riscos de fraturas, devido à vitamina d nos idosos possuírem influência 

principalmente no sistema musculoesquelético, responsável por manutenção da 

mobilidade e funcionalidade muscular, com uma maior resposta muscular quando os 

níveis séricos estão acima de 20 ng/ml (SILVA, 2016; SHNEIDER, 2016). 
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Primeiramente nos idosos, ocorre a diminuição da formação cutânea de vitamina 

D, devido às alterações atróficas da pele, pela redução do colesterol na epiderme, além 

da baixa exposição solar nessa idade. Outro fator é a diminuição da função renal com a 

idade, fator responsável por diminuir em 50% a síntese de vitamina D3 (OLIVEIRA, 

2015; VERÍSSIMO, 2015).  

5.1 Aspectos fisiológicos e fonte da vitamina D 

A vitamina D, ou colecalciferol, é um hormônio, cuja sua principal fonte é 

representada pela formação endógena nos tecidos cutâneos a exposição solar pela 

radiação ultravioleta B, o precursor cutâneo da vitamina D, O 7-desidrocolesterol, sofre 

uma clivagem fotoquímica originando a pré- vitamina D3, logo após 48 horas essa 

molécula termolábel sofre um rearranjo molecular, dependente da temperatura, 

resultando na formação da vitamina D3 (colecalciferol) (MARQUES, 2010). 

A vitamina D ocorre sob duas formas, o colecalciferol ou vitamina D3, a partir do 

colesterol e o ergocalciferol ou vitamina D2, sintetizada na pele pela radiação 

ultravioleta solar, sobre o esteróide vegetal ergosterol, entretanto, não depende da 

catálise enzimática, as duas vitaminas ao se formarem são inativas, onde através do 

rim e fígado pela adição de grupos hidroxilas resultam na forma hormonal, ou seja, o 

calcitriol ou 1à, 25-diidroxicolecalciferol (BARRAL et al., 2011).  

A vitamina D3 provém de duas fontes: através da síntese cutânea nos seres 

humanos e através da alimentação, alimentos de origem animal como peixes, com 

grande teor de gordura como atum, cavala e salmão, já a vitamina D2 é produzida por 

plantas, como cogumelos, devido sua exposição aos raios ultravioleta (UV) (REVISA, 

2014).    

No primeiro instante, a vitamina D decorre da síntese cutânea ou da ingesta, 

após atinge a circulação sanguínea e chegando ao fígado (figura 7), sofre uma 

hidroxilaçao no carbono 25, originando ao 25(OH) pela principal enzima com atividade  

25-hidroxilase, a CYP2R1, de expressão no fígado. Enzimas como CYPs, contribuem 

para a transformação da vitamina D em 25(OH)D, sendo o primeiro metabólito 

circulante no sangue, que em seguida é convertido em hormônio, a 1ALFA-25(OH)2D, 

por ação da 1ALFA-hidroxilase da enzima CYP27B1, processo regulado pelos túbulos 

proximais dos rins, sintetizando a principal síntese 1ALFA,25(OH)2D, processo regulado 
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pelo paratormônio (PTH), 1ALFA,25(OH)2D e fator de crescimento fibroblástico  

23(FGF-23) (SILVA , 2016).  

Figura 7 - Síntese de vitamina D. 

    

                     Fonte: (RESENDE, 2016). 

A etapa inicial da síntese endógena da vitamina D inicia-se nas camadas mais 

profundas da epiderme, onde localiza a substância precursora, o 7-deidrocolesterol (7-

DHC), encontrado na camada bilípidica das membranas celulares, contudo, sua 

concentração adequada só é possível através da enzima que converte (7-DHC) em 

colesterol, etapa que só é possível através da exposição do Indivíduo a luz direta, 

(radiação ultravioleta B (UVB)) com comprimentos de onda entre 290 A 315 nanômetros 

(CASTRO, 2011). 
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5.2 Fatores que interferem na absorção de vitamina D 

A hipovitaminose D é encontrada em ambas as populações urbanas e rurais, 

contudo, é mais evidente nas pessoas que residem na zona urbana, estudo realizado 

com uma população masculina rural e urbana evidenciou cerca de 50% da população 

urbana com insuficiência e 13% na zona rural (RAMOS, 2017; BASSUINO, 2017). 

 Existem fatores que predispõe a hipovitaminose como:  

 Hora do Dia. Níveis de vitamina D são mais intensos ao meio-dia, pela manhã e 

no fim da tarde a radiação UV é menor, dificultando sua produção. 

 Estação do ano. Devido à mudança do ângulo do sol no período de cada estação 

do ano, ocorre variação na intensidade da radiação UV. 

 Latitude. A intensidade da radiação solar é sobre a linha do equador, em 

altitudes mais elevadas, menos nas latitudes altas e médias. 

 Protetor Solar. Protetores com fator de proteção 08 já é responsável pela 

redução dos raios anulando a absorção dos efeitos da vitamina D. 

 Cor da pele. Quanto mais a pele escura, aumento o tempo necessário para 

absorção de vitamina D. 

 Envelhecimento. O envelhecimento promove diminuição do 7-deidrocolesterol na 

pele e declínio renal alterando a formação do 1,25(OH)D2 EM 50% (LOIOLA, 

2015). 

5.3 Vitamina D e as doenças de Parkinson e Alzheimer 

Existem várias evidências sobre o papel importante da vitamina D; na regulação 

do desenvolvimento das células nervosas; nas patologias em consequência dá 

hipovitaminose; função no sistema nervoso central, pela presença da enzima 

responsável da forma ativa da vitamina D e seus receptores, principalmente no 

hipotálamo e substância negra. Responsável também por modificar a síntese de 

acetilcolina, à expressão de genes GABA-érgicos, síntese de proteína de cálcio e inibir 

os processos que acarretam lesões sobre o sistema nervoso central (CORREIA, 2018). 

Recentemente estudiosos conseguiram associar a baixa concentração de 

vitamina D no sangue com várias desordens no SNC, um estudo realizado com ratos 

tratados com vitamina D3, diminuíram perca de neurônios produtores de dopamina, e 
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os ratos tiveram menor perda de dopamina, antes e após o Parkinson, concluindo ação 

neuroproterora para células produtoras de dopamina, logo, outro estudo americano que 

acompanhou 1658 pacientes de 68 anos com hipovitaminose D, após seis anos, 102 

pessoas desenvolveram Alzheimer e 69 desenvolveram outras demências devido o 

baixo nível de vitamina D na corrente sanguínea (RESENDE, 2016). 

Em grandes estudos populacionais, a hipovitaminose D está associada com; 

perca de mobilidade, declínio na função muscular com consequente risco de quedas, 

desregular o sistema gabaérgico, ausência dos receptores da vitamina D, por 

apresentarem altas concentrações em várias áreas do SNC, aumentando o risco de 

Alzheimer, associação ao declínio cognitivo, com mecanismo que inclui agregação e 

formação da proteína beta-amilóide (MAEDA et al., 2014).  

Há muitas evidencias que a vitamina D é responsável por dois aspectos da 

função neuromuscular; sendo a força e o equilíbrio, atuando por meio de um receptor 

específico, desempenhando ações que envolvem desde a síntese proteica até a 

cinética muscular, além de desempenhar ações estimulatórias do fator de crescimento 

neural, na regulação do desenvolvimento e nas funções cerebrais, demonstrando que 

sua deficiência pode provocar fraqueza e dor muscular em adultos e crianças 

(PETERS, 2014; MARTINI, 2014). 

As ações celulares da vitamina D são mediadas por um receptor de membrana e 

nuclear o VDR, uma proteína estrutural e funcional, receptor presente na maioria das 

células e tecidos do organismo, estabelecido pelo sistema endócrino da vitamina D, 

operando em pelo menos 38 tecidos do corpo humano que o expressam, dentre eles o 

tecido cerebral; amígdala, hipotálamo, células da guia, cuja adequação do fornecimento 

nos idosos aos tecidos reduz a suscetibilidade de doenças degenerativas crônicas 

(FERREIRA, 2013).    

A vitamina D necessita da presença do receptor VDR, para o seu funcionamento 

correto, depois de sua ativação, o VDR se liga a elementos da resposta hormonal no 

DNA, resultando na expressão de proteínas específicas, caso ocorra alguma variação, 

denominadas polimorfismos, que podem indicar defeitos ou incapacitar completamente 

a ligação da vitamina D com seu receptor, promovendo uma diminuição dessa vitamina, 

mesmo em pessoas com níveis séricos altos (GALHARDI, 2016). 
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Após uma alta administração de vitamina D em camundongos na fase inicial da 

DA, observou uma melhora na neurogênese e memória de trabalho, modulação do 

nível sérico do peptídeo beta-amiloide e diminuição da carga amilótica, enquanto a 

hipovitaminose D, aumentou a agregação de placas amilóides, além de prejudicar a 

neurogênese no desenvolvimento cerebral, piora da cognição, aumenta a proliferação 

de neuroblastos na zona sub-granular do hipocampo e converte a sua diferenciação 

neuronal (MORELLO et al., 2018). 

Polimorfismos do gene do receptor de vitamina D (VDR) influenciam a 

sensibilidade para Parkinson e doença de Alzheimer, através de exame (MMSE) Mini-

Mental State, avaliou-se associações entre genótipos VDR SNP e a mudança no 

MMSE, os resultados apontaram para Forkl, um polimorfismo VDR funcional, agregado 

ao declínio cognitivo na DP e na DA e comprometimento cognitivo leve, o efeito sobre o 

declínio cognitivo agregado ao alelo Fokl A, foi maior do que os efeitos causados sobre 

a ação do envelhecimento (NM et al., 2016). 

         Após o VDR se ligar a 1 25-dihidroxi vitamina D3, ocorre à ativação do receptor e 

interação com a Vitamina D, processo responsável por transformar a vitamina D na sua 

forma biológica. O VDR é altamente expresso em neurônios dopaminérgicos da 

substância negra, e estudo em animais resultou em comprometimento muscular e 

motor, sugerindo o receptor VDR um gene candidato para promover DP, além dos 

outros polimorfismos já citados, entretanto, foram todos investigados extensivamente, 

porém, os resultados até a data, são inconsistentes (NIU et al., 2014). 
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6 CONCLUSÃO 

As doenças neurodegerativas de Parkinson e Alzheimer possuem fatores 

semelhantes desde sintomas a diagnósticos, um fator extremamente visível é o fator 

genético, devido os polimorfismos dos genes dos receptores VDR. Estudos apontam 

que a hipovitaminose D, na DP e DA, pode ser uma das causas das demências, devido 

o receptor não conseguir se ligar pra ativação da vitamina D em resposta hormonal no 

DNA, causando variações que denominam polimorfismos.   
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