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RESUMO 

 

A doença de Alzheimer, é uma patologia neurodegenerativa progressiva, tendo como causa de 

demência principal a idade. Caracteriza-se por emaranhados neurofibrilares e depósitos de 

proteína amilóide extracelular que contribuem para as placas senis. Nas últimas duas décadas, 

avanços no campo da patogênese inspiraram os pesquisadores na investigação de novas 

terapias farmacológicas centradas mais nos eventos fisiopatológicos da doença. Atualmente, 

apenas dois grupos farmacológicos estão aprovados para o tratamento da DA: os inibidores da 

Acetilcolinaesterase (AChEI), (rivastigmina, galantamina, donepezilo) e os antagonistas do 

receptor glutaminérgico N-metil-D-aspartato (NMDA), (memantina) fármacos utilizados para 

alivio temporário nos vários estágios da doença. Essas drogas desaceleram a progressão da 

doença, proporcionam alívio sintomático. Enquanto as características neuropatológicas da 

doença de Alzheimer são reconhecidas, as complexidades do mecanismo não foram 

claramente definidas. Essa falta de compreensão em relação ao processo patogênico pode ser 

a razão provável para a indisponibilidade de tratamento efetivo que pode prevenir o início e a 

progressão da doença. Futuras metas terapêuticas estão sendo desenvolvidas com o objetivo 

de intervir na patogênese da doença: a acumulação de placas de Aß, e a formação de 

emaranhados neurofibrilares de proteína tau hiperfosforilada. Este trabalho vem desenvolver 

uma revisão bibliográfica enfatizando o conhecimento da patologia sua importância, a 

prevenção, diagnóstico, tratamento, e o mecanismo de ação dos principais fármacos utilizados 

no Brasil.  

 

Palavras-chave: Alzheimer, Fármacos, Tratamento. 
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ABSTRACT 

 

Alzheimer's disease, is a progressive neurodegenerative pathology, having as main cause of 

dementia the age. It is characterized by neurofibrillary tangles and deposits of extracellular 

amyloid protein that contribute to senile plaques. In the last two decades, advances in 

pathogenesis have inspired researchers to investigate new pharmacological therapies that are 

more focused on the pathophysiological events of the disease. Currently, only two 

pharmacological groups are approved for the treatment of AD: Acetylcholinesterase inhibitors 

(AChEI), (rivastigmine, galantamine, donepezil) and N-methyl-Daspartate (NMDA) 

glutaminergic receptor antagonists (memantine) drugs used for temporary relief in the various 

stages of the disease. These drugs slow the progression of the disease, provide symptomatic 

relief, but can not achieve a definitive cure. While the neuropathological features of 

Alzheimer's disease are recognized, the complexities of the mechanism have not been clearly 

defined. This lack of understanding of the pathogenic process may be the probable reason for 

the unavailability of effective treatment that can prevent the onset and progression of the 

disease. Future therapeutic goals are being developed with the aim of intervening in the 

pathogenesis of the disease: the accumulation of Aß plaques, and the formation of 

neurofibrillary tangles of hyperphosphorylated tau protein. This work develops a 

bibliographic review emphasizing the knowledge of the pathology its importance, the 

prevention, diagnosis, treatment, and mechanism of action of the main drugs used in Brazil.

  

 

Key Words: Alzheimer's, Drugs, Therapies. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Demência é uma síndrome caracterizada pelo declínio da memória com déficit de 

função cognitiva que se expande para desorganização do comportamento e sintomas 

psicóticos, interferindo no desempenho social ou profissional do indivíduo (GRATÃO, et al., 

2010).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), essa síndrome apresenta uma 

questão de saúde pública, pois vem ratificando preocupações que afeta a qualidade de vida 

das pessoas idosas, ocasionado impacto econômico mundial (WHO, 2012). 

Um tipo comum dessa síndrome é a Doença de Alzheimer (DA), uma patologia 

crônica, progressiva e degenerativa do sistema nervoso central, que se desenvolve com 

evolução lenta e deteriorante, causando um prejuízo na vida cotidiana do paciente, agredindo 

hábitos comuns como: tomar banho, escovar os dentes e pentear o cabelo. Com o 

desenvolvimento da doença, passa a agredir o campo social, com transtorno da própria 

utilização do dinheiro (PINTO, et al., 2009). 

Descrita pelo médico psiquiatra alemão Alois Alzheimer em 1906, na paciente 

Auguste Deter, 51 anos que veio a óbito 4 anos depois com a doença progressiva (VALIM, 

2010). 

Segundo PRINCE e colaboradores (2010) revelaram que 35,6 milhões de pessoas 

apresentam algum tipo de insanidade, e projetaram a duplicação deste quantitativo a cada 20 

anos; ou seja, em 2030 poderão haver 65,7 milhões com alguma patologia crônica ou 

degenerativa e serão 115,5 milhões em 2050, com 7,7 milhões casos novos a cada ano, ou 

seja, uma pessoa diagnosticada a cada quatro segundos. 

Grande parte desse aumento ocorre nos países em desenvolvimento, tornando-se um 

grande problema de saúde pública à medida que a população mundial envelhece, previsões 

indicam que até 2050, as pessoas com 60 anos ou mais, representarão 22% da população 

mundial, sendo quatro quintos vivendo na Ásia, na América Latina ou na África (WHO, 

2013). 

Nos maiores desafios das neurociências o sistema nervoso (SN) humano, é composto 

por mais de 100 bilhões de neurônios, que trabalham em conjunto, capaz de expressar os 

movimentos, ações, interação e integração do ser humano, os estímulos diários como o stress, 

coordenam e controlam as atividades do organismo, geralmente por meio de neurotransmissão 
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química excitatória ou inibitória. As contrações musculares, o funcionamento dos órgãos a até 

a velocidade de secreção das glândulas endócrinas, sendo o ponto central da inteligência, 

memória, consciência e linguagem (BRUNTON, et al., 2012). 

Anatomicamente o SN, é dividido em Sistema Nervoso Central (SNC) que 

compreende o encéfalo, onde temos cérebro, cerebelo e troco encefálico e o Sistema Nervoso 

Periférico (SNP) que é composto pelos nervos cranianos encéfalos (sensitivos, motores e 

viscerais) e espinhais (medula), gânglios e terminações nervosos que conectam o (SNC) aos 

órgãos do corpo (THOMPSON, 2008).  

O cérebro por sua vez é composto por substância cinzenta composta de corpos 

celulares neuronais e substância branca composta de axônios, sua superfície é chamada de 

córtex cerebral, dividido em dois hemisféricos direito e esquerdo, por uma fissura 

longitudinal, conectados por um tecido chamada corpo colosso, que consiste em uma 

complexa rede de circuitos locais e vias de fibra de longo alcance, onde as informações são 

passadas de um lado para o outro, os giros e sulcos (TORTORA, et al.,2016). 

Nessas posições anatomia se observa alguns danos em importantes regiões do cérebro, 

que compreende-se os portadores da DA, em relação a esses danos a patologia desenvolve por 

fases distintas sendo: primaria, intermediária e a fase terminal (SAYEG, 2011). 

Para comunidade científica, a compreensão da fisiopatologia está em constante 

mudança, pois justificar seu acometimento ainda é um desafio. As hipóteses atuais são: as 

placas da β-amiloide, a teoria colinérgica, a teoria da inflamação crónica e as modificações 

pós-transcrição da proteína tau (ZUCCHELLA, et al., 2011). 

Revisões sistemáticas que avaliam os fatores de risco indicam que baixa escolaridade, 

diminuição da atividade física, dieta pouco saudável, tabagismo e abuso de álcool, disfunção 

mitocondrial, dano oxidativo, respostas pró-inflamatórias, fatores genéticos e ambientais, 

apoptose e perturbações da homeostase iônica, predispõem o quadro da demência (SHARP, et 

al., 2011). 

Contudo sua etiologia ainda é desconhecida, podendo ser decorrente de uma doença 

multifatorial com componentes genéticos, ambientais, em casos raros, familiares de início 

precoce da doença, são encontrados uma mutação genética especifica. Nesses casos, os 

defeitos genéticos acometem regiões localizadas nos cromossomos 14, 21 e 19 aumentando 

assim o risco da doença (CARRETTA, et al., 2012). 

Distúrbios humanos fornecem intuições sobre os mecanismos patogênicos da DA, por 

exemplo a descoberta de mutações no receptor de LDL elucidando o papel patogênico das 

altas concentrações de colesterol sérico na hipercolesterolemia familiar e doença 
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cardiovascular, desenvolvendo estatinas prescritas que inibem a HMG-CoA redutase (3-

hidroxi-3-methyl-glutaril-CoA) reduzindo o colesterol sérico para o tratamento (TANZI ,2012). 

Condições médicas crônicas, como doenças cardiovasculares, diabete tipo III, 

obesidade, câncer, depressão, distúrbios da tireoide ou fatores genéticos aumentam o risco de 

demência (IOM, 2015). 

Os riscos subjacentes para a doença de Alzheimer ainda não foram completamente 

compreendidos, e nenhum tratamento curativo foi encontrado (WINBLAD, et al., 2016). 

Pesquisas científicas exploram cada vez mais a interdisciplinaridade, combinando 

estudos químicos, bioquímicos, biológicos, toxicológicos e clínicos em experimentação de 

novos fármacos através da administração de inibidores da enzima acetilcolinesterase (AChE), 

conjunto com o uso clínico do antagonista não-competitivo N-metil-d-aspartato (NMDA) a 

memantina, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos pacientes e cuidadores 

(FARRIMOND, et al., 2012). 

Entretanto, intervenções não-farmacológicas têm apontado resultados favoráveis no 

controle de pacientes com DA, musicoterapia, terapia ocupacional, programas de estimulação 

cognitiva, atividades em grupo, psicoterapia de orientação para a realidade, treinamento de 

cuidadores e outros procedimentos. Que têm proporcionado impacto benéfico na diminuição 

do declínio cognitivo e na melhora dos distúrbios de comportamento nos pacientes 

(PITKÄLÄ, et al., 2013). 

Com diagnósticos precoce e preciso as terapias, seja elas farmacológicas ou não, pode 

vim a melhorar as possibilidades de qualidade de vida, tanto do paciente quanto do cuidador 

ou família (RAICHER, et al., 2008). 
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2.OBJETIVO 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 

 

Conhecer a patologia, sua sintomatologia, discorrer o tratamento na Doença de 

Alzheimer (DA), descrevendo a importância das técnicas de diagnósticos precoce, e eventuais 

terapias não farmacológicas utilizadas na patologia com o intuito de melhorar a qualidade de 

vida do paciente. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar a patologia, seus sintomas, diagnósticos e tratamento. 

 Descrever farmacologicamente os mecanismos de ação dos principais fármacos 

utilizados na fase moderada grave, destacando a importância da terapia não 

farmacológico do paciente.   

 Discorrer a importância da sociedade, e órgãos públicos em prol de novas estratégias 

para o portador da doença e seus cuidadores. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

 

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, realizada por meios de pesquisas nas 

bases de dados eletrônicos Google Acadêmico, PubMed e MedLine, através de artigos 

publicados no período de 2008 a 2017. 

  Onde foi utilizado as palavras-chave para busca dos artigos: Alzheimer, Fármacos, 

Diagnóstico e Tratamento. Na base de dados eletrônicos Google Acadêmico foram 

encontradas 102 referências, e a base MedLine resultou em 38 estudos, e a base PubMed 

foram 25 artigos.  

Contudo a plataforma que gerou um número maior de artigos foi o Google Acadêmico 

com 102 resultados a partir das palavras chaves descritos, entretanto apenas 143 foram 

escolhidos para verificação através do título e objetivo do estudo.  

 Cada estudo foi verificado se havia os critérios de inclusão necessários a partir da 

leitura do título, resumo e objetivos. Trabalhos publicados dentro dos últimos 10 anos foi 

considerado como critério de inclusão, diferentes métodos de estudos, disponibilizados 

gratuitamente nas bases de dados. 

Estudos definidos como critérios para seleção apresentaram conceitos, fisiopatológicos 

e etiologia da Doença de Alzheimer, com ênfase na farmacologia aplicada, como forma de 

adiamento das fases da doença. 
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4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 Sistema Nervoso Central 

 

Uma das regiões mais importantes do SNC é o córtex cerebral, complexa região 

formada por bilhões de células nervosos relacionadas a função como sensibilidade, 

mecanismos cognitivos e motricidade que são células nervosas que possibilita as contrações 

nervosos (SHANKAR, 2010). 

Modificações estruturais e fisiológicas acontecem no cérebro ao logo da vida, 

alterações multifatoriais que contribuem para a perda da força e desequilíbrio em pessoas 

idosas que são intensificadas quando associadas a alguma patologia (MACEDO, et al., 2008). 

Sem possibilidades de restauração dos neurônios o SNC, tem propriedades que podem 

diminuir o impacto das alterações do envelhecimento, como: mecanismos compensadores 

(surgem em situações de lesão cerebral e são mais hábeis conforme o centro atingido); 

plasticidade (habilidade de neurônios maduros, com sua rede de dendritos, desenvolverem e 

formarem novas sinapses, levando à formação de novos circuitos sinápticos); redundância 

(existem muito mais neurônios no cérebro que o necessário) ( MORAES, 2009).   

                                          

4.2 Divisão Cerebral 

 

Os córtex cerebrais constituem a maior divisão do cérebro, regiões corticais são 

classificadas de acordo com a modalidade da informação processada, ex: sensorial, visual, 

motora, entre outras, cada hemisférico é dividido com base na posição anatômica como: 

frontais, temporais, parietais e occipitais, em relação a geométrica entre os tipos celulares das 

camadas corticais principais cito arquitetônica (COELHO, et al., 2009). 

Assim o lobo frontal tem a função motora voluntária, motivação, humor e agressão, 

contém o centro da fala anterior (área da Broca), que constrói a fala, danos nessa área podem 

ocorrer acidente vascular cerebral, que o paciente sabe o que quer dizer, mas é incapaz de 

construir a frase completa (HÖISTAD, et al., 2008).  

O lobo parietal é responsável por perceber as informações sensoriais, recebe e 

interpreta sensações de receptores na pele, vísceras e músculos (tórax e abdômen), danos 

nessa área pode levar a perda do reconhecimento tátil, distúrbio dos movimentos 

impossibilidade de realiza-los (apraxia) (SOARES, et al., 2008). 
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O lobo temporal é o centro olfativo e o centro da fala posterior (área de Wernicke), 

responsável pelo vocabulário e a compreensão, danos nessa área produzirão fala 

incompreensível com palavras inapropriadas (WAUGH, et al., 2010). 

Segundo JENKINS 2012, o lobo occipital é especializado no processamento e na 

percepção visual, danos nessa área causa cegueira cortical, e lesões na parte posterior causa 

dificuldade de conhecer objetos e rostos familiares, e interpretar precisamente o que veem. 

Afecções do SN podem provocar atrofias, degenerações, necroses, apoptoses, 

hipertrofias ou proliferação de suas células (ALVES, et al., 2012). 

  

Figura 1: Demonstração das divisões Cerebrais do Sistema Nervoso. 

 

Fonte: (GUIMARÃES, A, 2017). 

 

 

4.3 Neurônio  

 

Os neurônios são células constituído por uma enzimática rede de interligação entre os 

vários tecidos nervosos, implicado no controle e integração das atividades do corpo e nele são 

gerados uma série de sinais elétricos que conduz para o SN, dividido em quatro regiões: o 

corpo celular, os dendritos, o axônio e suas terminações pré-sinápticas (GUO, et al., 2009). 

Assim os axônios perdidos ou atrofiados em muitos distúrbios neurodegenerativos 

durante a velhice normal, é essencial para desvendar vários tipos de doença como DA, 

Parkinson, Esclerose Múltipla, entre outras, porque o início da degeneração é tanto gradual 

como diversificado dentro de uma população axônial, assim a origem da patologia que se 
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inicia é incerta, o local e tempo indefinidos afeta simultaneamente todos os axônios 

(SAMUEL, et al..2011).  

Segundo GUYTON, 2011, o encéfalo é a principal área integradora do SN, são 

armazenadas e produzidas as memórias, emoções e elaborados os pensamentos, pertencendo 

ao nosso psiquismo e ao complexo controle de nosso corpo, já a medula espinhal tem duas 

funções, a primeira serve como condutor para vias nervosas, vêm e vão para o cérebro, a 

segunda função coordenação de muitas atividades neurais subconscientes. 

Portanto essas conexões assimétricas especializadas entre células e células, é chamada 

sinapse, unidade básica de controle do SN, onde os sinais passam das fibrilas terminais de um 

neurônio para a célula neural seguinte, formada por um botão sináptico situado na 

extremidade da fibrila neural, e a membrana superficial do neurônio seguinte, onde encosta o 

botão sináptico, assim esse botão sináptico secreta tanto substância transmissora excitatória 

como inibitória, nas sinapses, os neurotransmissores (por exemplo, aminoácidos, aminas, 

peptídeos e acetilcolina) são liberados das vesículas sinápticas para a fenda sináptica em 

resposta aos potenciais de ação, apresentado na Figura 2 (EGGERMANN, et al., 2012). 

 

Figura 2: Demonstração das divisões Cerebrais do Sistema Nervoso 

 

 

Fonte: (KANDEL, E. 2008) 

Figura 2 representa a estrutura de um neurônio, e seus componentes principais, como os dendritos são 

prolongamentos que se estendem a partir do corpo celular e recebem sinais de outros neurônios; Corpo, localiza-

se o núcleo da célula, o citoplasma e o citoesqueleto, assim como as informações do DNA; Axônio são 

prolongamentos que transmitem impulsos elétricos do corpo celular; Terminal da ramificação do axônio, quando 

o impulso é transmitido para outro neurônio ou órgão; Bainha de Mielina composta de um tipo de gordura, junto 

com uma proteína básica chamada mielina, que atua como isolante térmico que facilita a transmissão do impulso 

nervoso e o Nodo de Ranvier são pequenos espaços entre as bainhas de mielina, o impulso nervoso, em vez de 



21 

 

percorrer todo o axônio, vai saltar de nódulo em nódulo, o que acelera a transmissão do impulso, chegando a 

velocidade muito alta. 

 

4.4 Sinapses Químicas e Elétricas  

 

Os neurônios formam uma rede de atividades elétricas e conectados entre si, um 

neurônio recebe impulsos elétricos pelos dendritos e são levados ao corpo celular para 

processá-los e gerar um potencial de ação que viajará ao longo de toda a extensão do axônio, 

até as células pelos terminais de transmissão (KANDEL, et al.,2014). 

As sinapses são divididas em químicas e elétricas como forma de comunicação dos 

neurônios com outros neurônios por meio de mediadores químicos são chamados de 

neurotransmissores (NT). Esses são sintetizados pelos próprios neurônios e armazenado 

dentro de vesículas que se concentram no terminal axônico, por meio de exocitose os 

impulsos nervosos chegam aos terminais NT que são liberadores na membrana pré-sináptica e 

imediatamente na membrana pós-sinaptica (CITRI, et al., 2008). 

O espaço entre as duas membranas pré-sináptica e pós-sinaptica é denominada fenda 

sináptica, que realiza por meio de receptores protéicos altamente específicos, a substância 

transmissora para causar a excitação do neurônio se o transmissor é excitatório, ou inibidor se 

é inibitório, além dos NT os neurônios sintetizam mediadores conhecidos como 

neuromoduladores que tem efeito de modular (controlar, regular) a transmissão sináptica 

(BOWIE, 2008). 

A sinapse elétrica dispensa mediadores químicos, a neurotransmissão é estabelecida 

através da passagem direta de íons por meio das junções abertas ou comunicantes (gap 

junctions), onde os canais iônicos ficam acoplados formando unidades funcionais que se 

conectam, assim a transmissão da informação é muito rápida, mas não oferece versatilidade 

quanto ao controle da neurotransmissão, úteis nos reflexos rápidos e respostas sincrônicas de 

algum neurônios do SNC, na fase de desenvolvimento ontogenético dos neurônios no SN 

humano ocorrem ambos tipos de sinapses, como apresenta a figura 3 (NEURON, 2011). 
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Figura 3: Demonstração dos dois tipos de Sinapses. 

 

Fonte: CARLOS, J. 2008. 

Figura 3: Representa os tipos de sinapses, (a) uma sinapse elétrica, o sinal elétrico é transmitido diretamente da 

célula pré-sináptica para a célula pós-sináptica via junções comunicantes. (b) em uma sinapse química, o sinal 

elétrico na célula pré-sináptica é convertido em um sinal químico, na forma de um neurotransmissor, o qual 

atravesse a fenda sináptica e se liga a um receptor na membrana da célula pós-sináptica. O receptor converte o 

sinal químico em um sinal elétrico na célula pós-sináptica Fonte: Adaptada de CARLOS, J. 2008. 

 

Afirma GUYTON; HALL, (2011), que as sinapses excitatórias acontecem quando um 

neurotransmissor (geralmente a serotonina, o glutamato ou a acetilcolina) que se liga ao seu 

receptor na membrana do neurônio pós-sináptico e induz a abertura de um canal catiônico na 

membrana e a entrada de Na+ no meio intracelular, gerando uma despolarização do neurônio 

a partir do aumento da concentração de íons positivos, ocorrendo a transmissão de sinal, o 

neurônio se despolariza e assim percorre o axônio. 

Já as sinapses inibitórias acontecem quando um neurotransmissor o ácido γ-

aminobutírico GABA e a glicina neurotransmissor inibitório, que se ligam a proteína 

transmembranas que abrem canais iônicos, para a entrada de cálcio CL- na célula e para saída 

de potássio K+, contribuindo a uma hiperpolarização do neurônio inibindo a propagação do 

impulso nervoso (TAKÁCS, et al., 2013).  

Organizada em camadas nos neurônios a neuroglia proporciona nutrição, suporte e 

proteção contra agentes patógenos, estas células são 10 vezes mais numerosas do que os 

neurônios, onde sofre um processo de divisão celular, em que uma célula divide seus 

cromossomos entre duas células filhas (mitose) (SEELEY, et al., 2011). 
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As células gliais são: Os astrócitos que tem como função principal captar os 

neurotransmissores, suportar o tecido nervoso, regulação do metabolismo celular, estabelecer 

barreira sangue-cérebro uma vez que fazem de interfase entre os neurônios e os vasos 

sanguíneos promovendo a troca de nutrientes e sintetiza fatores neurotróficos.  Os   

oligodendrócitos com a função de síntese das bainhas de mielina dos axônios no SN, e as 

células micróglias tem origem na medula óssea e desempenham um papel fundamental na 

defesa imunológica do SN (FRADE, et al.,2008). 

Assim ingerem e destroem as bactérias e ao morrerem segregam proteínas que atraem 

macrófagos do sistema para o local infectado (MACHELSKA, 2011). 

Já as células de Schwann revestem total ou parcialmente os neurônios do SNP com 

bainhas de mielina e também combatem infecções aí localizadas (VALLEJO, et al., 2010). 

Ocasionando perdas sinápticas e morte neuronal, fatores esses que quando são 

observados, são de estrema importância para o critério do diagnóstico de várias patologias 

entre ela a DA, a neurodegeneração na patologia da DA, inicia no hipocampo que é acometido 

em primeira instância, causando a perda da memória à curto prazo, em seguida os lobos 

frontais, atingindo o comportamento, julgamento e inteligência, e conduzindo a perda global 

da memória. Essa degeneração afeta também os lobos parietais que são responsáveis pelas 

sensações, e os lobos temporais de forma crônica e progressiva, depois o hipotálamo e a 

amígdala (SUZHEN, et al., 2012).  

 

 5. DEMÊNCIA E IDADE 

 

Demência é uma combinação de sintomas próprios de uma patologia que não 

apresenta uma causa determinada, é síndrome responsável por uma deterioração progressiva e 

crônica do cérebro, tão devastadora que compromete a vida social e profissional do indivíduo 

(BABUSIKOVA, 2011). 

Afeta o funcionamento do cérebro caracterizado pela perda progressiva de tecido 

cortical do cérebro córtex, com um declínio progressivo mental, deterioração universal da 

memória, cognição, função motora, responsabilidade emocional e comportamento social, 

afetando todos os aspectos da vida de um indivíduo (JENKINS, et al.,2013).  

Células envelhecidas e doentes possuem perfis moleculares semelhantes, contudo 

causa mau funcionamento ou alterações das funções normais de um órgão, tecidos 

envelhecidos tem mais disfunção mitocondrial basal, dano ao DNA, inflamação, comunicação 
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intercelular anormal e depleção de sua capacidade de reserva usada para retornar à 

homeostase após outras perturbações (JOYCE, et al., 2011).  

Com base no censo 2010, estimativas realizadas em 2015 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, indivíduos acima de 65 anos aumentou de 4%, em 1980, para 7% em 

2010, com projeção de 17% da população até 2030 acima de 65 anos (IBGE, 2016). 

 

Gráfico 1: Indicadores populacionais Perspectivas da população mundial. 

 

Fonte: IBGE, 2016. 

 

 

A idade cronológica é o fator de risco muito importante para o desenvolvimento de 

várias patologias, principalmente doenças crônicas e degenerativas, o envelhecimento é os 

agentes mórbidos capazes de provocar doenças que ainda são inexplicáveis (BOVÉ, 2012).  

Portanto há diversos tipos demenciais, uma das mais comum é a DA, onde um dos 

fatores de risco maior, é a idade (ALZHEIMER’S SOCIETY 2016). 
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6. DOENÇA DE ALZHEIMER (DA) 

  

A Doença de Alzheimer (DA) conhecida como um tipo mais comum de demência, foi 

descrita em 1906 pelo psiquiatra e neuropatologista alemão Alois Alzheimer, na paciente 

Auguste Deter de 50 anos, que desenvolver sintomas como perda de memória, alterações no 

comportamento e na personalidade, confusão e alteração no sono, vindo a óbito 5 anos mais 

tarde (ABRAZ, 2010). 

Ao realizar uma autopsia no cérebro de Auguste Deter, Alzheimer estudou a 

morfologia e histologia, onde verificou macroscopicamente o córtex cerebral atrofiado e 

alargamento dos sulcos cerebrais (ALMEIDA, 2012). 

Já na avaliação microscópica as características histopatológicas descritas por 

Alzheimer, são conhecidas como marca registrada (hallmark) neuropatológicas, que são 

evidenciadas pela deposição do peptídeo β-amilóide (Aβ) na forma de placas e oligômeros 

senis e o acúmulo de proteína tau hiperfosforilada na forma de emaranhados neurofibrilares 

(APRAHAMIAN, et al., 2009). 

As placas amilóides são aglomerados de peptídeos β-amilóide (Aβ) densos e 

insolúveis acumulados fora das células, já os emaranhados neurofibrilares são provenientes da 

desestabilização da proteína tau insolúveis e intracelulares, que ainda hoje são considerados as 

duas principais características fisiológicas da patologia (PIVETTE, 2012). 

Figura 4: Demonstração Anatômica do Cérebro Normal e com a Doença de Alzheimer, com características 

Morfológicas e Histológicas. 
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                                      Fonte: FARIA, L, 2014. 

Figura 4: A doença apresenta evolução deteriorante e manifestações lentes, o paciente é prejudicado em suas 

atividades de vida diária como: tomar banho, escovar os dentes, pentear o cabelo entre outros..., e no 

desempenho social, isso é, assuntos relacionados com a pessoa física, bem como utilização do seu próprio 

dinheiro, dependendo do grau que acomete cada fase da doença como: fase primaria, fase intermediária e a fase 

final ou terminal como se observa na tabela 1 (PINTO, et al, 2009). 

 

Tabela 1: Demonstração das fases, períodos e sintomas da Doença de Alzheimer. 

FASE PRIMARIA 0 A 

4 ANOS 

FASE INTERMEDIÁRIA 2 A 

8 ANOS 

FASE FINAL OU 

TERMINAL 6 A 10 

ANOS 

Ventrículo

s muito 

delatados. 

Córtex 

degenerado 

Hipocampo 

degenerado 
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Lapsos na memória 

recente 

Perdas de memória intensifica. Não anda e quase não 

fala. 

Mudanças de 

comportamento 

Repetições infinitas Não reconhece ninguém , 

nem a si mesmo. 

Dificuldade em fixar 

novas informações 

Estresse psicológico e 

depressão. 

 

Deglutição prejudicada 

 Dificuldades de 

reconhecimento até com os 

mais próximos ex: familiares 

Surgimento de úlceras e 

problemas de circulação, 

por passar longos 

períodos sentado ou 

deitado. 

 Alternância momentos com 

lucidez e outros confusão 

mental. 

 

   

Fonte: Adaptado de SAYEG, 2011. 

 

 Na primeira fase são observados declínios na memória recente, desorientação no 

tempo e espaço, dificuldades ao completar frases por não encontrar palavras adequadas, 

alterações comportamentais como irritabilidade e agressividade esquecimento de pessoas 

próximas, tomada de decisões com dificuldade e atividades básicas de vida diária nessa fase 

se prolonga de 0 a 4 anos (SAYEG, 2008). 

Na fase intermediária que dura de 2 a 8 anos, os sintomas se agravam, ficando bem 

nítido as dificuldades motoras, distúrbios do sono, alucinações, diminuição de peso e 

movimentos, falas repetitivas, a linguagem se torna desconexa, confuso e incompreensível 

(SAYEG, 2011). 

Já fase final ou fase terminal, à restrição quase em período integral ao leito, com 

duração de 6 a 10 anos. O paciente fica por longos períodos em posição fetal, assim podem 

surgir úlceras de decúbito por todo o corpo em detrimento da compressão dos músculos. A 

Alimentação é realizada parenteral através de sonda, em alguns casos às infecções pulmonares 

e urinarias sobrevém em torno de um ano, levando o paciente a óbito (FERNANDES, 2008). 

Cada paciente expõe de forma heterogênea, conforme a gravidade das fases, perdas 

graduais, cognitivas, globais e funcionais, vem sendo cientificamente investigada nos seus 
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sintomas e sinais, na tentativa de proporcionar qualidade de vida, com tratamentos mais 

efetivos e consequentemente possibilidades de cura futura (DHARMA, 2015). 

7. FISIOPATOLOGIA DA DOENÇA DE ALZHEIMER 

 

 

Alterações bioquímicas e neuropatológicas podem ser divididas em dois sistemas 

gerais: sistemas neurotransmissores e alterações nos neurotransmissores, no primeiro ocorre 

de forma desordenada na doença, onde neurotransmissores afetados ou relativamente afetados 

são significativamente um indicador de degeneração de sistemas, esses afetam algumas áreas 

cerebrais. Já no segundo as mudanças estruturais incluem as placas neuríticas, os enovelados 

neurofibrilares e as alterações do metabolismo amiloide, assim surgem as perdas sinápticas e 

a morte neuronal (QUERFURTH, et al., 2010).   

Inúmeros efeitos secundários ocorrem desse desequilíbrio, deste a hiperfosforilação da 

proteína tau, e os emaranhados neurofibrilares, oxidação, inflamação e toxicidade celular, 

fenômenos esses que podem estar relacionados com a morte celular (MASSOUD, et al., 

2010).  

Para comunidade científica, justificar o aparecimento da patologia, ainda é um desafio, 

essas hipóteses existentes formuladas como as placas da β-amiloide, a teoria colinérgica, a 

teoria da inflamação crónica e as modificações pós-transcrição da proteína tau são fatores de 

suma importância para se obter novas terapias voltadas para a possível cura da doença 

(NELSON, et al., 2012).  

 

 

 

7.1 Clivagem da Proteína Precursora Amilóide (APP) 

 

Sobre a clivagem da proteína precursora amilóide (APP), é uma proteína responsável 

pelo desenvolvimento do cérebro, formada por 37 a 40 aminoácidos, encontra-se no 

cromossomo 21, concentra na sinapse dos neurônios que na sua clivagem segue por duas vias 

metabolicas: via amiloidogénica, e a via não-amiloidogénica (NAVARRO, 2012). 

Na via endógena não-amiloidogénica a proteína APP, é cortada pelo "sítio alfa”, isso é 

a-secretase, os fragmentos são incisivos para a célula, comuns em indivíduos sadios. Na via 

endógena amiloidogénica, sofrem clivagem (corte) pelas secretases β e γ, geram peptídeos 



29 

 

insolúveis e tóxicos com alto potencial de agregação formando as placas senis, que são 

estruturas extracelulares constituídas de uma proteína chamada beta-amilóide (DOREY, 

2014). 

A saber que essa proteína beta-amilóide origina-se da proteína amilóide, existente 

praticamente em todas as células humanas, atua como inibidora de proteases, sem função bem 

definida. Na patologia de DA, a clivagem dessa proteína precursora ocorre de forma alterada, 

gerando a proteína beta-amilóide, que vai se acumulando e provocando lesões no córtex 

cerebral conforme figura 4 (ABRAZ, 2017). 

 

Figura 5: Demonstração da clivagem da proteína precursora amilóide (APP). 

 

Fonte: (JOSE, 2017). 

 

 

 

7.2 Proteína Tau  

 

 Outra hipótese da patologia, é os emaranhados neurofibrilares, que são provenientes 

da desestabilização da proteína tau, que em condições normais tem como função a associação 

nos microtúbulos que estabilizam a estrutura de suporte interno dos neurônios, esse por sua 

vez conduz os nutrientes e outras moléculas ao longo do axônio (FERNAMDA, 2013). 

Desassociando dos microtúbulos a proteína tau se acumula na conformação de 

filamentos insolúveis helicoidais, levando a ruptura da estrutura do citoesqueleto, 

desregulando vias de sinalização e comprometendo a função mitocondrial (THIES, 2013). 
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Conforme figura abaixo, podemos observar a desestabilização, onde a proteína tau 

responsável pela manutenção da estrutura dos neurônios com composição de moléculas de 

tubulina, que é uma espécie de “cola”, dá forma e estabilidade aos neurônios. Acumulada em 

um estado anormal compromete e desestabiliza a ligação dos microtúbulos, com isso o 

citoesqueleto se desintegra e a proteína forma emaranhados na região do lobo temporal e 

hipocampo, os neurônios entram em colapso e a transmissão de moléculas e de 

neurotransmissores é comprometido, causando a desintegração dos microtúbulos que 

aparentemente se formam como novelos, provocando avarias na comunicação neuronal nos 

portadores de DA. Obstruídos eles param de funcionar, levando-os à morte (REDDY, 2011). 

 

Figura 6: Demonstração da desestabilização da Tau.

 

Fonte: (MASSIMO,2018). 

 

8. GENÉTICA  

 

 

Dentro das possibilidades genéticas foram identificados na DA, mutações 

hereditárias de três genes: da proteína precursora β-amiloide (APP), onde o gene que codifica 

as proteínas formadas por 40 a 43 aminoácido, localizada no braço longo do cromossomo 21,  

a pré-senilina 1 (PSEN1), codifica uma proteína composta por 467 aminoácidos, localizada no 

cromossomo 14 , ou a pré-senilina 2 (PSEN2) originada por uma mutação do gene da pré-

senilina  1 (PSEN1), é composta por 448 aminoácidos e sua sequência é  idêntica em 67% ao 
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gene (PSEN1),  localizado no cromossoma 1, e o ApoE , poliformismos e alterações no seu 

gene, associado ao E4, é o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença 

(BATEMAN, 2011). 

Conforme JONSSON, e colaboradores, 2013, estudos genômicos em 2005, tem 

permitido expandir a base das mutações de genes e cromossomos, relacionados com a 

fisiopatologia da DA, com a introdução do consórcio genético de Alzheimer (Alzheimer`s 

Disease Genetic Consortium-ADGC) pelo Instituto Nacional do Envelhecimento (National 

Institute of Aging), e técnicas desenvolvidas pelo GWAS (Genoma-wideassociation studies), 

vários genes foram relacionados, além dos acima citados: PICALM, CLU, CR1, BINI, que 

codificam diversas proteínas.  

No final 2012 estudos científicos revelam uma mutação no gene TREM2 

(Myeloidcells 2), com a substituição na proteína de uma histidina por uma arginina, aumentou 

o risco para a DA, tanto quanto o APOE-e4. Nos receptores expressos pelo TREM2 as 

variantes podem triplicar o risco de desenvolvimento de DA, podendo não causar a doença 

diretamente, mas sim modificar a sinalização micróglial, tornando impossível a fagocitose ou 

o combate ao processo inflamatório (VILATELA, et al., 2012).     

A duplicação da APP também causa DA familiar por meio da super expressão, de APP 

e Aβ, associado ao aumento do Aβ, o alelo APOE-e4 é o fator principal de risco genético de 

início tardio da doença, assim vários alterações genéticas levam ao aumento do acúmulo de 

Aβ cerebral associados a formas hereditárias da patologia, sugerindo fortemente a Aβ como 

causa da patogênese da DA (SUH, et al., 2013). 

A aprovação de fármacos epigenéticos para o tratamento de doenças como o câncer, 

tem possibilitado o desenvolvimento de novos fármacos para outras doenças, inclusive 

degenerativas. O termo epigenética é definido pela alteração herdável na expressão gênica, 

sem que haja mudança na sequência primária de DNA. Os processos epigenéticos são 

mecanismos altamente complexos, e pequenas falhas no estabelecimento ou manutenção 

desses podem alterar a fisiologia normal da célula e desencadear doenças (OLIVEIRA, et al., 

2012). 

 

9. DIAGNÓSTICO CLINICO  

  

 Diagnosticada por clínicos experientes a DA pode ter uma taxa de 90% de exatidão 

(CHU, 2012). 
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De acordo com os critérios do National Institute on Aging and Alzheimer's 

Association Disease and Related Disorders Association, e apoiado pela Academia Brasileira 

de Neurologia (ABN), o diagnóstico de DA, parte de um diagnóstico sindrômico de 

demência, diagnosticada quando há sintomas comportamentais (neuropsiquiátricos) e 

cognitivos, interferindo nas habilidades no trabalho ou em atividades usuais , declínio em 

relação a níveis prévios de funcionamento e desempenho, estado confuso  agudo ou doença 

psiquiátrica maior (APOLINÁRIO, et al., 2011).  

Já no comportamento cognitivo diagnosticar a doença requer combinações entre 

anamnese e informações da história do paciente, para uma avaliação cognitiva objetiva, 

avaliação do estado mental ou avaliação neuropsicológica, a avaliação neuropsicológica é 

realizada quando a anamnese e o exame cognitivo realizado pelo médico não forem 

suficientes para uma diagnóstico confiável, assim esses exames comportamentais ou 

cognitivos devem afetar no mínimo dois campos relacionados na tabela abaixo (SERENIKI, 

et al.,2008).  

 

Tabela 2: Demonstração dos elementos-chaves para diagnóstico para demência DA. 

Memoria Capacidade para adquirir ou evocar informações recentes, 

incluem repetições das mesmas perguntas ou assuntos e 

esquecimento de eventos, do lugar onde guardou seus 

pertences ou compromissos.  

Funções 

executivas 

Comprometimento do raciocínio, dificuldades na realização 

de tarefas complexas e do julgamento, compreensão pobre 

na situação de risco e reduz a capacidade para cuidar dos 

assuntos financeiros, tomar decisões e planejar atividades 

sequenciais e complexas. 

Habilidades vísuo-

espaciais 

Incapacidade de reconhecer faces ou objetos comuns ou no 

campo visual encontrar objetos, dificuldade para manusear 

utensílios ou para vestir-se, por deficiência visual ou motora. 

Linguagem Incluem dificuldade para completar frases, encontrar 

palavras, erros ao falar e escrever, trocas nas palavras ou 

fonemas, por déficit sensorial ou motor. 

Personalidade ou 

comportamento 

Alterações do humor, apatia, desinteresse, agitação, 

isolamento social, perdas de empatia, desinibição e 
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comportamentos obsessivos, compulsivos ou socialmente 

inaceitáveis. 

Fonte: National Institute on Aging and Alzheimer's Association e Academia Brasileira de Neurologia 

(ABN) (2016).  

 

9.1 Diagnóstico Diferencial 

 

 

A falta de vitamina B12 é uma rara causa de demência reversível e psicose orgânica, 

como a demência é caracterizada por disfunção cognitiva global, perda de memória, 

lentificação mental e dificuldade de concentração, manifestações psiquiátricas, depressão, 

mania e quadros psicóticos com alucinações auditivas e visuais, devem ser incluídas nas 

rotinas avaliativas (CARAMELLI, et al., 2011).  

Outro exame de suma importância é de imagem cerebral, a tomografia 

computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM), excluindo assim lesões estruturais 

que podem contribuir para a demência, como neoplasia, infarto cerebral e coleções de liquido 

extracerebral esse processo alguns critérios são necessários, como: história completa do 

paciente, testes cognitivos, exames laboratoriais como: glicemia, ureia creatinina, vitamina 

B12, TSH  e alaninoaminotransferase (ALT/TGP), hemograma completo, eletrólitos 

(potássio, cálcio, sódio), avaliação clínica da demência, aspartato-aminotransferase 

(ATS/TGO), ácido fólico, sorologia sérica para sífilis (VDRL) e HIV em pacientes menos de 

60 amos, imagem cerebral (TC sem costraste ou RM) (HORT, et al., 2011).  

Testes genéticos como genotipagem da APOE-e4 , eletroencefalograma, punção 

lombar, deve ser procedido apenas nos casos de suspeita de câncer metastático, de infecção do 

SNC, e em pacientes com sorologia sérica reativa para sífilis, hidrocefalia, idade menor de 55 

anos, imunossupressão e suspeita de vasculite do SNC,  tomografia por emissão de pósitrons, 

marcadores genéticos para DA, marcadores biológicos no líquor ou outros para DA e 

mutações da proteína Tau e mutações gênicas da DA em pacientes com demência 

frontotemporal  (FROTA, et al., 2011). 

Contudo para um diagnóstico definitivo da DA só pode ser realizado por necropsia (ou 

biópsia) com identificação do número apropriado de placas e enovelados em regiões 

específicas do cérebro, na presença de história clínica consistente com demência, porém na 

prática clínica não se recomenda biópsia para tal diagnóstico (KAMRUNNAHAR, et al., 

2011). 
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9.2 Diagnóstico por PET-CT 

  

 

 Tomografia por emissão de pósitrons (PET) e a (SPECT) tomografia 

computadorizada por emissão de fóton único, são técnicas que funcionam com princípio na 

aquisição de imagens in vivo com caráter neuroquímico, que permite a identificação e 

conhecimento dos aspectos fisiopatológicos de doenças neurodegenerativas, não são invasivas 

e eficientes medem de forma quantitativas os processos biológicos de grande importância no 

cérebro, é uma técnica hibrida de diagnostico nuclear (FERREIRA, 2011). Utilizado 

para auxiliar no diagnostico diferencial de demências, na clínica de doenças 

neurodegenerativas e nas alterações precoce metabólicas cerebrais e para monitorando da 

progressão da doença e eficácia do tratamento, portanto seu uso é essencial no diagnóstico 

precoce, na avaliação do tratamento medicamentoso e especifico para pacientes com qualquer 

tipo de insanidade (MCKHANN, et al., 2011).  

 

Figura 7: Imagem do equipamento PET 

 

Fonte: FROELICH, 2015. 

 

10. IMPORTÂNCIA DA PATOLOGIA NA SOCIEDADE  

 

 

Mundialmente 35,6 milhões de pessoas vivem com demência, e estima-se que esse 

valor duplique a cada 20 anos; ou seja, 65,7 milhões em 2030 e 115,5 milhões em 2050, 
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sendo novos 7,7 milhões a cada ano correspondendo uma pessoa diagnosticada a cada quatro 

segundos (PRINCE, 2010). 

Com os países em desenvolvimento, a expectativa de vida vem cada vez mais 

aumentando, assim também há um aumento de doenças crônico-degenerativas, dentre elas o 

Alzheimer. Nesse contexto o Brasil ocupará o sexto pais no mundo com pessoas idosas, que 

ultrapassará os setenta e cinco anos, chegando a 15% da população (BRASIL, 2008). 

População brasileira, com uma alta projeção de doenças crônico-degenerativas, como 

demências, desafia os profissionais a desenvolver prevenção, estratégias de interferência bem 

como uma orientação no processo de envelhecimento bem atendido, expondo que o 

envelhecimento deve ser visto como uma experiência positiva, uma vida longa que deve ser 

acompanhada de oportunidades contínuas de saúde, envolvimento social e segurança, 

proporcionando qualidade de vida e bem-estar a esses cidadãos (LOPES, et al.,2012).   

No entanto grande parcela de profissionais da área de saúde, cuidadores e familiares 

não tem conhecimento correto sobre a patologia, e quando as fases se iniciam, não concepção 

de como enfrentar as adversidades que a DA apresenta, dependendo do quadro clinico do 

paciente, alguns estágios duraram até 10 anos, afetando aspectos de ordem pessoal, 

financeiro, social e emocional do paciente cuidador e familiares (MOREIRA ,2011). 

Por ter um início lento e insidioso, seus sintomas manifestam quando a doença já 

progrediu, aumentando assim a demanda de cuidados e supervisão constante, papel 

desempenhado na maioria das vezes pela família inserida no domicílio. A família fica 

responsável pelos cuidados e atendimento às necessidades do paciente no domicílio como 

afirma a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso, em conjunto com a sociedade e 

Estado (MORAES, 2012).  

Segundo LEME, 2015, há dois tipos de cuidadores, o informal e o formal. O informal 

é conhecido como leigo ou familiar, o vínculo de serviço é baseado em contexto de um 

relacionamento preexistente, não são remunerados financeiramente, e esse convívio 

prolongado pode ter efeitos negativos na saúde física e emocional do cuidador. Já o formal 

exerce cuidados de saúde e serviços sociais, suas competências são adquiridas em treinamento 

específicos, e utiliza de suas habilidades promovendo qualidade de vida ao paciente e são 

remunerados.      

Portanto a família passa a vivenciar uma cascata de mudanças em toda a rotina social, 

emocional e financeira, modificando seu modo de viver em prol do cuidado com o paciente, 

mudança essa que nem sempre é realizada pela vontade do cuidador, mas sim por imposição, 
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visto que quando ocorre por imposição as chances de sobrecargas emocionais, físicas, sociais 

e financeiras são mais elevadas (SANTOS, et al., 2012).  

Entretanto, independente da razão quando o cuidador assume essa responsabilidade 

desse paciente com DA, situações bizarras e espontâneas podem agravar gerando sentimentos 

de aflições, perturbações e de angustia, conjunto de situações que desencadeia vários atos 

como: violência contra o paciente ou contra si próprio, atos violentos provenientes de 

momentos de desespero que são prosseguidos de sentimento de culpa após o ato 

(FERNANDES, 2009). 

Sentimentos que é fundamental para a prestação do cuidado, contudo também se faz 

necessário a parte de recursos financeiros para melhorar a qualidade de vida tanto do paciente 

quando do cuidador, mais ou menos seis salários mínimos, pode ser insuficiente para a 

demanda de cuidado exigido pelo paciente, tornando um fator estressantes a falta desse 

recurso. Primeiramente, se faz necessário a adaptação do ambiente domiciliar ao portador de 

DA (piso antiderrapante, barras de proteção, quarto individualizado), tecnologias adquiridas 

como, andador, cadeiras de banho, camas adaptadas cadeira de rodas e recursos materiais de 

consumo fraudas e medicamentos e segundo como forma de recompensa salarial ao cuidador 

(BRUM, 2013). 

Nessa lógica o suporte para familiares de portadores da DA no Brasil, se mostram 

frágeis e de difícil acesso, faltam informações sobre a doença, orientação de como realizar o 

cuidado com os pacientes, fragilidade em criar grupos de apoio, para que o cuidador posso ter 

acesso às redes de apoio e ter convivência social com outros grupos de cuidadores, e criação 

de políticas mais efetivas que trabalhem, mas com os idosos (VISENTIN, 2010). 

A disponibilidade dos serviços para satisfazer o aumento da longevidade traz 

discordância inevitavelmente à realidade atual, pois grande parte disso se dá aos resultados de 

fatores históricos, sociais, ideológicos, organizacionais e econômicos, que ao longo dos 

tempos vem influenciando os processos de elaboração das estratégias políticas, que não estão 

bem definidas no Brasil (SIMÕES, et al.,2011). 

Para a construção de laços afetivos e a sociabilidade do paciente de DA, a família é 

indispensável, e cabe ao poder público a necessidade de preencher lacunas, como: 

atendimento especializado no SUS; oferecer espaços de convivência, e a internação para 

aqueles que não possuem família para prestar auxílio (ENGEL, 2013).  

11. TRATAMENTO  
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11.1 Não Farmacológico  

 

 

Segundo MUCKE, 2009, uma boa qualidade de vida, mediada por uma boa 

alimentação saudável e equilibrada seguida por atividades físicas contribui no tratamento da 

DA, diminuindo as chances do portador da doença vir a ter altos níveis colesterol e 

consequentemente o aumento da pressão arterial, atividades físicas regularmente conseguem 

promovem um aumento nos fatores de crescimento nos centros de memória no cérebro.  

Capacidades mantida mesmo em doenças neurodegenerativas, podendo ocorrer 

mecanismos de compensação cognitivos, através de áreas corticais íntegras que podem passar 

a desempenhar funções previamente relacionada às regiões que sofreram neurodegeneração 

(VAN, et al., 2009).  

A DA é um distúrbio neurológico progressivo, caracterizado por comprometimento da 

cognição, com aumento gradual a perda de memória irreversível, incapacidade funcional e 

mudanças comportamentais (COOKE, et al., 2009). 

Sugeridas várias terapias não farmacológicas que não vem modificar o curso da 

doença, mas sim, melhorar os sintomas e otimização da qualidade de vida representando o 

melhor resultado possível atingível em todas as suas fases, a reabilitação cognitiva e 

comportamental representa a principal abordagem terapêutica para este fim (ZUCCHELLA, 

et al., 2012).  

Com o objetivo de mitigar indiretamente a carga de sofrimento dos cuidadores e 

familiares a terapia não farmacológica aborda novas tecnologias como a neuromodulação não 

invasiva que pode implementar resultados parciais de ativação cognitiva no contexto de 

programa abrangentes de reabilitação de demência (PRÍNCIPE, et al., 2013).  

Outras abordagens e técnicas não farmacológicas como, atividade física, 

musicoterapia, fototerapia, acupressão, reflexologia, massagem, aromaterapia, terapia com 

animais de estimação e brinquedo são alternativas a ser combinados com tratamentos 

farmacológicos padronizados (PITKÄLÄ, et al., 2010). 

A prática de alguns exercícios físicos convenientes com cada estágio da doença, 

contribuí como estratégia não farmacológica para redução ou estabilização dos sinais e 

sintomas da doença (GROSSMANN, et al., 2011).  

Com um declínio cognitivo mais lento no final da vida, estudos abordam uma 

associação protetora de atividades cognitivamente estimulantes, como aprender uma nova 

língua (WILSON, et al., 2013).  



38 

 

Tais resultados sustentam uma teoria chamada “hipótese da reserva cognitiva”. De 

acordo com essa teoria, através de toda atividade que estimula o cérebro, a reserva cognitiva é 

estimulada e a resistência a qualquer patologia cerebral relacionada à demência se fortalece 

(OLAZARÁN, et al., 2010). 

Atividades destinam-se a ajudar as pessoas a satisfazer necessidades e interesses de 

aprendizagem, a enriquecer conhecimentos, a desenvolver e melhorar capacidades e 

competências e a promover a personalidade, as competências sociais, as famílias, as redes, a 

saúde e a vida profissional. A educação continuada é voluntária e baseada em tópicos e cursos 

que não estão diretamente ligados a nenhum cargo profissional ou treinamento vocacional, 

podendo assim ser inserida até pelo próprio cuidador (KIL, et al, 2013). 

De acordo com BRUM, e colaboradores 2013, no contexto de terapias não 

farmacológicas, o uso de técnica relevante no processo psicoterapêutico, em especial, na fase 

intermediária da doença, o uso da musicoterapia é de suma importância para a qualidade de 

vida. 

Afirma a Associação Alzheimer Portugal, 2015, que é fundamental a observação das 

expressões dos portadores da patologia usando a musicoterapia, pois apenas com um pequeno 

trecho pode desencadear sentimentos e memórias antigos que favorece o despertar, ao 

cuidador ou mesmo a família a utilização dessa terapia.  

 

11.2. Farmacológico  

  

Embora ainda não se tenha a cura da DA, vários fármacos estão sendo desenvolvidos e 

testados, para adiar a progressão das fases e melhorar a cognição dos pacientes, para o 

tratamento cognitivo, em 1999 a J. Neurol Neurosurg Psychiatry, levou ao desenvolvimento e 

aprovação de quatro inibidores da colinesterase (tacrina, donepezil, rivastigmina, 

galantamina) (TAN, et al., 2014). 

Sendo a tacrina, galantamina e donepezil os principais fármacos utilizados como 

inibidores das colinesterases (I-ChE), seu uso se baseia no pressuposto déficit colinérgico que 

acontece na doença, aumentando a disponibilidade sináptica de acetilcolina, inibindo as suas 

principais enzimas catalíticas, a acetilcolina e a butirilcolinesterase, possuindo efeito 

sintomático discreto na cognição (HANSEN, et al.,2008).  

Através da PORTARIA N.º 13, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017, o Ministério da 

Saúde (MS) aprova e institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), com a Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC), o programa de assistência aos 
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Portadores da demência da doença de Alzheimer (ddA) e determina que se incluam, além dos 

medicamentos, Donepezila, Galantamina, e Rivastigmina, a Memantina,  para tratar a ddA no 

rol dos medicamentos excepcionais (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

SUS, 2017).  

Um estudo clínico de 24 de agosto de 2012, surge a droga Solanezumab que forneceu 

uma informação nova e estimulante para a DA, é um anticorpo monoclonal especifico para 

peptídeo β-amilóide e, embora a droga não tenha sido eficaz para melhorar os aspectos 

cognitivos e funcionais dos pacientes, mostra-se desacelerar significativamente o declínio 

cognitivo em pacientes com doença na fase primaria (RAVEN, 2012). 

Bexaroteno é um medicamento aprovado pelo FDA para o tratamento do linfoma 

cutâneo de células T, que experimentos em ratos geneticamente modificados para apresentar 

os sintomas da DA, reduziu em mais de 50% as placas de β-amilóide, em apenas 72 horas, 

animados com a redução das placas senis, pesquisadores afirmam que para prescrever a droga 

ainda é cedo, pois requer vários outros estudos com relevâncias, informações quanto a 

dosagens, bem como ensaios pré-clinicos humanos (ANDERSON, 2012).  

12. DROGAS MAIS UTILIZADAS NA TERAPIA   

 

No Brasil o tratamento  da DA, se divide em transtornos cognitivos e tratamento  dos 

Sintomas Comportamentais e Psicológicos da Demência” (SPCD), que são utilizados para 

descrever conjunto de síndromes demenciais, como agitação, depressão, apatia, distúrbios 

comportamentais, delírios, alucinações e outros, ambos incluindo farmacológia e terapias não 

farmacológicas, na farmacológia é de suma importância atentar nos estudos científicos e a 

Reação adversa a medicamento (RAM), cabendo ao médico prescritor observar fármacos 

aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária  (ANVISA) ( 

APOSTOLOVA, 2008). 

Inovações pré-clínicos utilizados nas últimas duas décadas, vem destacando com um 

esforço considerável, para compreender a etiologia e a fisiopatologia da DA, com o objetivo 

de produzir opções terapêuticas efetivas, devido à natureza multifatorial da doença, o 

desenvolvimento terapêutico tem se mostrado difícil e em muitas vezes decepcionante 

(CARREIRAS, et al., 2013).  

Pesquisas científicas explora cada vez mais a interdisciplinaridade, combinando 

estudos químicos, bioquímicos, biológicos, toxicológicos e clínicos em experimentação de 

fármacos, com o objetivo de melhorar os níveis de acetilcolina e minimizar os efeitos 
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deletérios causados pela deficiência colinérgica. Dentro as variadas estratégias, como 

utilização de agonistas muscarinicos e nicóticos, o uso dos inibidores da enzima 

acetilcolinesterase (IAChE), destacou melhores resultados dos mecanismos subjacentes e a 

formação de terapias mais eficazes para compor o arsenal químico contra a DA, desaviando a 

comunidade científica há mais de um século (BOND, et al.,2012).  

Os fármacos inibidores da acetilcolinesterase bloqueia a hidrólise da acetilcolina, que 

aumentada melhora a transmissão colinérgica (HERRMANN, et al.,2011). 

Atualmente o único antagonista do receptor N-metil-d-aspartato (NMDA), aprovado 

pela FDA, (Food and Drug Administration, e  Ministério da Saúde (MS) a Memantina,, atua 

reduzindo o influxo neuronal de íons de cálcio e sua excitação e toxicidade associadas, é 

aprovada para doença de Alzheimer de fase moderada a grave, que associados aos inibidores 

de acetilcolinesterase é um bom prognostico para diminuir a progressão da doença, incluído 

em 2004 na lista de substancias sujeitas a controle especial (lista C1 da Portaria nº344/98) da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2014). 

Em relação aos novos estudos de fármaco imunoterapêuticos tem fracassado em 

agregar eficácia terapêutica e segurança, alguns estudos têm avaliado a eficácia de vacinas nas 

primeiras fases do declínio cognitivo de precaver ou retardar a doença, com resultados 

promissores (CREHAN, et al., 2016). 

O tratamento da DA, ainda é paliativo, pois estudos científicos em prol da busca de 

novos fármacos apontam a alivio temporário nas fases, pois a cura, prevenção ou mesmo, que 

interrompam a progressão a doença, ainda são inexistentes, assim os fármacos que já estão 

aprovados atualmente, atribuem apenas na melhoria da qualidade de vida dos pacientes, e tem 

como proposito de estabilizar o comprometimento cognitivo, melhorar o comportamento e a 

realização das atividades diárias (BRASIL, 2010). 

13. NEUROTRASMISSÃO GLUTAMATÉGICA 

 

 

 No SNC o glutamato é o mais abundante neurotransmissor excitatório dos mamíferos, 

com um papel importantíssimo nos mecanismos subjacentes à plasticidade sináptica, que são 

as respostas adaptativas do SN frente aos estímulos percebidos, esses mecanismos fazem parte 

da base fisiológica de processos comportamentais, memória e cognição, essencial para o 

estabelecimento de novas redes neurais e formas de memória e aprendizagem, onde a ativação 

do receptor NMDA, que tem um papel central na a regulação da potenciação de longa duração 
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(LTP) e a depressão de longo duração  (LTD) conforme figura 8 abaixo (DANYSZ, et 

al.,2012). 

 

Figura 8: Demonstração da síntese do Glutamato Normal 

 

Fonte: RUGGIERO, et al., 2011. 
 

Figura 8: Esta figura representa a reciclagem do glutamato transmissão a nível sináptico, seguindo o fluxo a 

síntese de glutamato feito pela Glutaminase, após sua síntese o glutamato entra nas vesículas sinápticas através 

de um trocador de prótons TVGlu, o estimulo que chega na fórmula de potencial de ação faz com que entre Ca2+ 

no terminal axonial o que promoverá a fusão de vesículas, e a subsequente liberação de glutamato na fenda 

sináptica, parte do glutamato ira agir nos seus receptores, o que sobra do neurotransmissor não é degradado na 

fenda sináptica, ao invés da degradação o glutamato sofre recaptação  pela célula pré-sináptica e pelas células da 

glia, o principal recapitador de glutamato na fenda é a célula da glial, se for recapitado pela célula pré-sináptica 

ele é encaminhado diretamente para as vesículas, se recapitado pelas células glias  essas convertem glutamato em 

glutamina pela enzima glutamina síntetase, essa glutamina volta para a célula pré-sináptica onde é convertida em 

glutamato novamente (PINHEIRO, et al., 2008). 

 

Divididos em dois grandes grupos os receptores glutamatérgicos são: os ionorópicos 

(iGluRs) e os metabotrópicos (mGluRs) que podem ser de três tipos: N-metil-D-aspartato 

(NMDA), ácido-amino-3-hidroxi-5-metil-isoxazol-4-propiônico (AMPA) e cainato (KA), 

agregam no mesmo complexo protéico transmenbranar, sítios de recepção ao ligante e canal 

iônico, através dos iGluRs a neurotransmissão é rápida, pois afeta diretamente o fluxo de íons 

principalmente Na+ e Ca2+ conforme tabela 3 ( BURKE, et al., 2010). 

 

 

 

Tabela 3: Receptores e Localização do Glutamato no SNC 
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RECEPTORES LOCALIZAÇÃO IMPORTÂNCIA 

FARMACOLÓGICA 

IONOTRÓPICOS 

NMDA (canais de K
+
 e Ca 

2+
). 

 

 

Hipocampo, 

Córtex cerebral e 

Medula espinhal. 

 Excitotocidade 

 Epilepsia 

 Anestesia 

 Aprendizado e Memória. 

 

AMPA (canais de Na
+ 

 e K
+

) Hipocampo, 

Córtex Cerebral. 

Cainato (canais de Na
+ 

e  K
+

) Hipocampo e 

Cerebelo. 

METABOTRÓPICOS. 

Ligados a proteína G  que 

contém três subunidade (, 

 e ). 

 

Hipocampo, 

Neocórtex e 

Cerebelo. 

 (mGluR)  

Fonte: Adaptada de FROTA, 2011. 

 

Altas concentrações de glutamato levam à morte das células neuronais devido ao seu 

efeito citotóxico, com esse excesso ocorre a despolarização devido ao fluxo de íons positivos 

para dentro das células, essa despolarização ativa os canais de Ca2+ permitindo sua entrada 

nas células, esses níveis aumentados de Ca2+  ativa as enzimas digestivas intracelulares, 

designadas a limpas antigas proteínas indesejáveis, DNA e alguns componentes da membrana 

celular, em quantidades normas essas enzimas são úteis para essas células reciclar seus 

recursos, entretanto se o glutamato persistir em estimular as células, esses enzimas estarão 

ativadas frequentemente, e irão matar as células ocorrendo a morte celular, conforme figura 9 

(ONDREJCAK, et al., 2010). 
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Figura 9: Demonstração do excesso de Glutamato na Fenda Sináptica.                      

 

Fonte: (SZYDLOWSKA, et al., 2010). 

 

Figura 9: Durante a cascata excitotóxica, a grande liberação de glutamato gera um grande influxo de Ca
+2

 através 

do receptor de NMDA. O aumento exagerado de Ca
+2 

dentro da célula gera acúmulo na mitocôndria, o que pode 

desencadear aumento da produção de espécies reativas de oxigênio e levar as células à morte por apoptose. A 

estimulação exacerbada destes neurônios também desencadeia a exocitose de mais neurotransmissores, que por 

sua vez, amplificam o fenômeno de excitotoxicidade.  

   

Patologicamente níveis elevados de Aβ são capazes de bloquear a captação de 

glutamato neuronal na fenda sináptica, conduzindo ao aumento de glutamato em pacientes 

com DA, um segundo efeito do aumento dos níveis de glutamato, seria um transbordamento e 

uma ativação de receptores NMDA ricos com NR2B  (N-metil-D- receptor de aspartato 

2B), que são subtipos dos receptores  de NMDA, extra-sinápticos, a ativação excessiva desses 

receptores NR2B foi demonstrada ser responsável pelo comprometimento da plasticidade 

sináptica, que são às respostas adaptativas do SN, frente aos estímulos percebidos (ZEMPEL, 

et al., 2010). 

Estas hipóteses poderiam explicar a razão pela qual a memantina é mais eficaz em 

fases posteriores da DA, em vez de nos estágios iniciais (MATSUNAGA, et al., 2015). 
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14.MEMANTINA 

 

 
Figura 10: Representação da estrutura química do fármaco Memantina em 2D e 3D. 

 

 

                           
 

Fonte: Adaptado de MOLINO, 2013.  

 

O Relatório de Recomendação Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

SUS (CONITEC), nº 310 de julho de 2017, aprovado pela Portaria da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS) nº 49, de 08 de 

novembro de 2017, propôs a incorporação da memantina combinada aos inibidores da 

acetilcolinesterase nos casos de DA, moderada grave, ainda que sua intensidade do efeito 

sobre os campos cognitivos, comportamentais e funcionais ter sido pequeno, influenciou 

favoravelmente a qualidade de vida dos pacientes e cuidadores (CONITEC, 2017). 

Disponível para o tratamento, exerce seu efeito terapêutico atuando como um 

antagonista não competitivo de N-metil-D-aspartato (NMDA), de baixa e moderada afinidade 

que se liga preferencialmente aos canais abertos de cátions operandos pelo receptor de 

NMDA, que conduz a uma excitotoxidade, associada a alterações de memória (KISHI, 2013). 

Ativação persistente dos receptores NMDA do SNC, pelo glutamato, um  aminoácido 

excitatório, tem grandes  possibilidades de contribuir para a patologia da DA, 

fisiologicamente em condições normais, o canal iônico do receptor NMDA é bloqueado por 

íons de magnésio, após a despolarização induzida por agonistas patológicos ou excessivo, 

essa ativação do receptor impede que o magnésio volte a entrar, bloqueando o poro do canal, 

onde resulta o canal aberto e com excesso de cálcio no fluxo significativo  (LU, et al., 2013). 
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Assim a memantina se liga ao local do magnésio, permanecendo por mais tempo, 

funciona como bloqueador desse receptor efetivo, somente sob condições de estimulação 

excessiva pelo glutamato, o seu uso não previne ou diminui a neurodegeneração em pacientes 

com DA, também não lesiona a neurotransmissão normal (SCHMIDTKE, et al., 2011).  

No tratamento a associação de memantina com inibidores da Acetilcolinesterase, 

atuam na forma de restabelecer o processo cognitivo do paciente (HAGER, et al.,2016). 

  

Figura 11: Demonstração do Mecanismo de ação da Memantina. 

 

Fonte: SCHMIDTKE, et al., 2011. 

Figura 11: a) Representação em pacientes com DA, na concentração de glutamato aumenta, e o glutamato se liga 

ao receptor NMDA aumentando a atividade deste receptor, assim há dois estados bioquímicos patológicos: o 

aumento de glutamato e o aumento da ativação dos receptores NMDA, que induzem a neuroinflamação, 

neurodegeneração e a morte neuronal. b) A memantina um antagonista não competitivo do recetor N-metil-D-

Aspartato (NMDA), se liga no receptor e reduz sua atividade e diminui a ligação do glutamato ao sitio de ligação 

do NMDA, na terapia utilizada na DA. 
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15. GALATAMINA  

 

 

 
Figura 12: Representação da estrutura química do fármaco Galantamina em 2D e 3D. 

          

Fonte: Adaptado de ANAND, 2013. 

 

Galantamina é um alcaloide terciário, isolado de várias espécies de Amarillidaceae, 

utilizado como inibidor seletivo, competitivo e reversível da AChE, que evita a quebra do 

neurotransmissor acetilcolina, assim pode sobreviver e manter sua função em transmitir sinais 

pelas sinapses (LOPES, et al., 2011).  

 Com vantagens de menores efeitos colaterais muscarínicos e maior velocidade de 

recuperação da depressão respiratória, penetra na barreira hematoencefálica, ligando aos 

receptores nicotínicos de acetilcolina e aumenta a fagocitose dos peptídeos beta-amilóide, 

(CORBETT, et al.,2012),  

No sistema colinérgico, a galantamina está entre os fármacos mais frequentemente 

receitados para o tratamento de portadores de doenças neurodegenerativas, na tentativa de 

aumentar a ação da ACh (SCHWARZ, et al., 2012). 

Com duplo mecanismo de ação a galantamina além de inibir a AChE, também é capaz 

de modular terminantemente os receptores nicotínicos, potencializando deste modo a 

transmissão colinérgica. (ALMEIDA, 2011). 
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Figura 13: Biossíntese e degradação da Acetilcolina 

 

Fonte: Alzheimer’s Association. 2016. 

 

Figura 13: Na figura 12, ocorre síntese da ACh a partir de colina e acetilcoenzima, no neurônio pré-sináptico, 

ocorre a síntese da ACh a partir de colina e acetilcoenzima A; depois, a ACh é liberada na fenda sinapse entre os 

dois neurônios e, em seguida, no neurônio pós-sináptico, ela se encontra com seus receptores muscarínicos e 

nicotínicos. Finalizando a ação da ACh, este composto é hidrolisado pela ação da enzima. AChE, produzindo o 

composto colina. Esta, por sua vez, é sequestrada, voltando para o neurônio pré-sináptico, onde o ciclo de 

biossíntese e degradação se reiniciam (Alzheimer’s Association. 2016). 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

Com o objetivo de conhecer a patologia de Alzheimer seus sintomas, diagnósticos e 

tratamento, o primeiro passo é enfatiza-la como um tipo comum de demência, que é 

caracterizada por um estado de perda constante e progressiva da memória, onde compromete 

o pensamento, o senso ou a capacidade de adaptação às ocasiões comuns e ou social 

(GRATÃO, et al., 2010).  

A Doença de Alzheimer caracteriza-se como uma doença de longa duração, 

degenerativa sem possibilidade de cura com prognósticos ainda longevos, com possibilidades 

de tratamento e consequente redução de suas disfunções (VALIM, 2010).  

 Geralmente se instala, quando os sintomas já evoluíram, com desenvolvimento lento e 

continuamente por vários anos, suas alterações neuropatológicas bioquímicas podem ser 

divididas em duas áreas gerais: mudanças estruturais e alterações nos neurotransmissores ou 

nos sistemas neurotransmissores, mudanças que incluem emaranhados neurofibrilares e as 

placa neuríticas, constituindo as perdas sinápticas e a morte neuronal (QUERFURTH, et al., 

2010).    

Por ser uma patologia crítica, avassaladora se justifica a importância de seu estudo a 

fundo sobre a sua fisiopatologia, compreendendo todas as suas fases na qual o paciente se 

encontra, identificar as lacunas no conhecimento sobre o diagnóstico, bem como indicar 

possíveis caminhos na tentativa de compreender a DA (SAYEG, 2009). 

Percebe-se que cada ano a população brasileira torna-se cada vez mais idosa, fato 

preciso pela inversão da pirâmide etária do país, nesse contexto a DA tornou um problema de 

saúde pública, constatou-se que há poucos estudos que examinam a doença na população 

brasileira, assim à saúde do idoso configura-se uma área prioritária de atenção primaria à 

saúde, no entanto, várias melhorias devem ser realizadas para o atendimento adequado a esse 

grupo populacional, o país enfrenta grande dificuldade sobre informações de portadores que 

vivem com Alzheimer, este fato se dá em destaque no conhecimento das características da 

demência, o diagnóstico e o tratamento adequado, sendo de suma importância salientar a 

qualidade de vida ao portador da DA (WHO, 2013). 

Neste contexto, enfatizamos a importância da terapia aplicada, onde se faz necessário 

a verificação disponibilizada pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de 

Alzheimer, visualizando a segurança e eficácia de tratamento clínico da demência, onde 

corroborou a efetividade dos inibidores da colinesterase, donepezila,   galantamina ou 
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rivastigmina, com evidência de eficácia do antagonista do receptor de N-metil-D-aspartato 

(NMDA) memantina em monoterapia ou em combinação com inibidores da colinesterase 

(CONITEC, 2017). 

Esses fármacos devem modificar, estabilizar ou torna-se lento as fases moleculares 

fisiopatológicas da doença que conduz à neurodegeneração, resultados de estudos 

recentemente constituem uma esperança para o futuro do tratamento curativo da DA, ainda 

são as primeiras etapas de um logo percurso (NELSON, et al., 2012). 

Portanto é de extrema importância que as famílias, notem as dificuldades que o 

paciente enfrenta e de inclusão ao idoso no lar, proporcionando maior conhecimento da 

realidade que é ele o cliente dentro do âmbito familiar, para alcançar respectivas melhoras no 

tratamento dos sintomas, tornando-se possível uma abordagem que permiti tirar inferências 

quanto aos fatores de risco no ambiente, relações familiares, ou outras interferências 

(SIMÕES, et al.,2011). 

Embora muitos estudos tenham contribuído para elucidar o trabalho realizado, mais 

pesquisas são necessárias para esclarecer os mecanismos fisiopatológicos da doença de 

Alzheimer, a perda e morte dos neurônios ainda não foram totalmente compreendida, contudo 

a busca desses mecanismos tem resultado direto no desenvolvimento de novas drogas para o 

tratamento dessa patologia, sendo que a investigação de novos agentes medicamentosos que 

possam retardar ou mesmo bloquear a evolução da doença, esse  constitui o objetivo e o 

desafio para muitos neurocientistas. 
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