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RESUMO 
 
Farfel JM. Fatores relacionados à senescência e à senilidade cerebral em indivíduos 
muito idosos : um estudo de correlação clinicopatológica [tese]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2008. 141p. 
 
INTRODUÇÃO: Os estudos epidemiológicos apresentam limitações para a 
investigação dos fatores relacionados à senescência e à senilidade cerebral. 
A correlação clinicopatológica é o padrão-ouro para o diagnóstico definitivo de 
doença de Alzheimer (DA) e permite identificar os casos de DA em fase pré-clínica. 
Ainda há controvérsia acerca da existência de um limiar neuropatológico separando o 
envelhecimento normal da DA ou se há constituição de uma reserva cognitiva que 
protegeria idosos contra os achados cerebrais desta deonça. Este estudo visa 
investigar os mecanismos do processo de envelhecimento cerebral, através da busca 
de fatores associados com o processo natural de envelhecimento, DA pré-clínica e 
demência causada por DA. MÉTODOS: Estudo post-mortem, avaliando 141 
indivíduos com idade igual ou superior a 80 anos, participantes do Banco de 
Cérebros do Projeto Envelhecimento Cerebral. Avaliação cognitiva foi realizada 
através de entrevista com informante de convívio próximo com o falecido, aplicando 
as escalas CDR e IQCODE. Avaliação neuropatológica foi realizada através de 
técnicas de imunohistoquímica, valendo-se do critério neuropatológico do CERAD e 
do NIA-RI e do estadiamento de Braak e Braak. Os participantes foram classificados 
como envelhecimento natural se: CDR=0 e CERAD=0 ou A e estágio de Braak≤III, 
como DA pré-clínica se CDR=0 e CERAD B ou C e estágio de Braak ≥IV e como 
portadores de demência por DA quando apresentaram CDR≥2 e CERAD B ou C e 
estágio de Braak ≥IV. Dados demográficos, perfil funcional e comportamental, 
tabagismo, etilismo, hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças cardio e 
cerebrovascular e depressão foram comparados entre os grupos. A presença de 
alterações microvasculares foi registrada. RESULTADOS: Porcentagem 
considerável dos indivíduos portadores de CDR=0 preencheu um ou mais critérios 
neuropatológicos para DA. (29,8%, 31,6% e 19,3%, de acordo com o estadiamento 
de Braak e Braak e critérios do CERAD e NIA-RI, respectivamente). Gênero 
feminino foi mais prevalente no grupo demência por DA (OR:6,35 
IC95%:1,58-25,51). Tabagismo foi mais prevalente entre os indivíduos do grupo 
envelhecimento normal quando comparado ao grupo DA pré-clínica (OR:4,44 
IC95%:1,04-19,01) e ao subgrupo de mulheres portadoras de demência por DA 
(OR:9,00 IC95%:1,56-51,87). Maior nível educacional foi encontrado no grupo DA 
pré-clínica, comparado ao envelhecimento normal, de acordo com o estadiamento de 
Braak e Braak (OR:1,22 por ano estudado IC95%:1,01-,147). CONCLUSÕES: Um 
limiar neuropatológico associado à DA não pode ser determinado com base nos 
critérios neuropatológicos atuais. Em uma população muito-idosa, indivíduos com 
cognição intacta podem frequentemente abrigar achados cerebrais disseminados 
típicos de DA. Estes indivíduos provavelmente possuem maior reserva cognitiva, 
influenciada pelo nível de escolaridade. O tabagismo associa-se com menor 
concentração de achados cerebrais típicos de DA.   
 
Descritores:  1.Envelhecimento  2.Cérebro/patologia  3.Idoso de 80 anos ou mais  
4.Doença de Alzheimer  5.Cognição   



 

SUMMARY 
 
Farfel JM. Factors related to brain senescence and senility in a very-old population : 
a clinicopathologic study [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo”; 2008. 141p. 
 
BACKGROUND:  Epidemiologic studies are limited to investigate the factors 
related to brain senescence and senility. The clinicopathological assessment is the 
gold standard for an accurate diagnosis of Alzheimer disease (AD) and permits the 
identification of the pre-clinical AD cases. It is a matter of debate whether there is a 
threshold for AD-type pathology to become clinically manifested or a cognitive 
reserve protecting individuals against cerebral burden. This study attempts to 
investigate the mechanisms related to brain aging process by searching for the factors 
associated with normal aging, pre-clinical AD and AD dementia. METHODS: 
A post-mortem study evaluating 141 cases, aged 80 years or older, randomly selected 
from the Brain Bank of the Brazilian Aging Brain Study. Cognitive evaluation was 
gathered through the CDR and the IQCODE, applied with a knowledgeable 
informant of the deceased. Neuropathologic examinations were performed using 
immunohistochemistry and were classified according to the CERAD and NIA-RI 
criteria and Braak and Braak staging. Cases were classified as normal aging if: 
CDR = 0, IQCODE <3.20, CERAD = 0 or A and Braak and Braak stage ≤ III. The 
pre-clinical AD group included subjects with CDR=0, IQCODE <3.20, CERAD B or 
C and Braak stage ≥ IV. Cases were considered as AD dementia when presented 
CDR ≥ 2, IQCODE > 3.80, CERAD B or C and Braak and Braak stage ≥ IV.   
Demographical data, functional and behavioral profile, history of cigarette smoking, 
alcohol abuse, hypertension, diabetes, stroke, cardiovascular disease and depression 
were compared between the groups. Microvascular findings were registered. 
RESULTS: A considerable percentage of CDR=0 subjects fulfilled one or more 
neuropathologic criteria for AD. (29.8%, 31.6% and 19.3%, according to Braak and 
Braak staging, CERAD and NIA-RI criteria, respectively). Female gender (OR:6.25 
95% CI: 1.58-25.51) was  associated to AD when compared to normal aging group. 
Cigarette smoking was more prevalent among the individuals of the normal aging 
group when compared to both the pre-clinical AD group (OR: 4.44 95%CI:1.04-19.01) 
and the female gender AD dementia subgroup. (OR: 9.00 95%CI:1.56-51.87). 
A higher educational level was found significant on the preclinical AD group when 
compared to normal aging group, according to Braak and Braak staging (OR: 1.22 
per year of education 95%CI:1.01–1,47). CONCLUSION: A minimum 
neuropathologic threshold for AD cannot be determined based on current diagnostic 
criteria. On a very-old population, cognitively normal subjects can frequently harbor 
disseminate pathology of AD. These individuals probably have a higher cognitive 
reserve in which educational level may play an important role. Cigarette smoking is 
associated with lower burdens of AD-like pathologic findings in the brain.  
 
Descriptors:  1. Aging  2.Cerebrum/pathology  3.Alzheimer disease  4.Cognition     
5. Aged, 80 and over 
 



 

1  INTRODUÇÃO 
 



2 Introdução 

 

 

 

1.1  O fenômeno do envelhecimento populacional e a pesquisa 

científica 

 

As revoluções médica e científica, ocorridas ao longo do século XX, foram 

responsáveis por drásticas mudanças no perfil populacional, ocorridas em grande 

parte do globo. As taxas de mortalidade caíram expressivamente e a descoberta da 

pílula anticoncepcional foi determinante para a redução progressiva da natalidade. 

Estas modificações demográficas resultaram no fenômeno do envelhecimento 

populacional, ocorrido inicialmente em países desenvolvidos e de maneira mais 

recente e mais acelerada, em países em desenvolvimento (Veras et al., 1987).  

No Brasil, para um cidadão nascido durante a década de 1940, a expectativa 

de vida ao nascer era de apenas 39 anos (Santos, 1978). Segundo dados de 2004 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida ao nascer 

que já alcançava 71,2 anos para ambos os sexos, em 2003, deve continuar se 

expandindo, alcançando a média de 80 anos ao redor do ano de 2040.  

Vencido o desafio de proporcionar maior quantidade de vida às pessoas, 

surge um novo desafio, o de garantir que a massa crescente de idosos envelheça com 

autonomia e independência. A autonomia é a capacidade de exercer o livre-arbítrio, 

de entender e decidir de acordo com as opções próprias do indivíduo e a 

independência é a capacidade de desempenhar atividades de vida diária sem 

nenhuma ou pouca ajuda de outras pessoas. 



3 Introdução 

Neste contexto, é imprescindível fazer uma clara distinção entre o Processo 

Natural de Envelhecimento (envelhecimento primário), também denomindado de 

senescência e o processo de envelhecimento associado à doença (envelhecimento 

secundário), denominado de senilidade. A senescência é um fenômeno biológico, 

universal e inexorável. Comfort (1979) foi quem melhor definiu o processo de 

envelhecimento, caracterizando-o como a redução da capacidade de manutenção da 

homeostasia, em condições de sobrecarga funcional. A senescência é, portanto, o 

conjunto de modificações orgânicas decorrentes do Processo Natural de 

Envelhecimento. Implica em perda progressiva da capacidade de adaptação do 

organismo frente à sobrecarga, porém, sem acarretar qualquer prejuízo à autonomia e 

à independência do indivíduo. A senilidade, por sua vez, é o conjunto de alterações 

decorrentes de situações de doença, que podem acompanhar um indivíduo ao longo 

do processo de envelhecimento. A sobrecarga decorrente do processo de doença, 

somada à perda da capacidade de manutenção da homeostase, decorrente do 

Processo Natural de Envelhecimento, desencadeia o surgimento de sintomas e 

determina prejuízo à autonomia e independência do indivíduo. 

É evidente que para garantir aos idosos um envelhecimento pleno, com 

qualidade de vida, é necessário conhecer os mecanismos fisiopatológicos 

relacionados com as doenças que acompanham o envelhecimento. No enetanto, 

estratégias preventivas, diagnósticas ou terapêuticas não serão bem sucedidas sem 

o profundo conhecimento dos mecanimos fisiológicos relacionados ao processo 

natural de envelhecimento. Este conhecimento permite delimitar a senescência e a 

senilidade e investigar os fatores modificáveis que interferem no processo de 

envelhecimento.      
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A responsabilidade, a competência e a vocação para investigar os 

mecanismos relacionados ao Processo Natural de Envelhecimento e distinguí-los 

daqueles relacionados à doença recaem, de maneira inequívoca, sobre os 

profissionais especializados nas áreas da Geriatria e Gerontologia. 

Geriatras e gerontólogos, profissionais reconhecidos por sua capacidade de 

cuidar e promover assistência especializada e humanizada ao idoso, têm também a 

missão urgente de pesquisar, investigar e produzir conhecimento científico específico 

na área do envelhecimento.       

A melhor tradução do processo de senilidade cerebral é a ocorrência de 

demência. A demência é um processo de doença, associada ao envelhecimento, que 

resulta em prejuízo das funções cognitivas e intelectuais de um indivíduo. A doença 

de Alzheimer (DA) é responsável por cerca de 70 % das demências, isoladamente ou 

em conjunto com outras doenças (Herrera et al., 2002). Esta doença evolui através de 

muitos anos promovendo perda progressiva da capacidade funcional até culminar, 

em fases avançadas com completa perda da autonomia, dependência funcional para 

todas as atividades diárias e óbito.   

Ao contrário do que ocorreu com a pesquisa sobre outros órgãos ou 

sistemas, o estudo do processo de envelhecimento cerebral é extremamente recente, 

como descrito adiante. Muitos mistérios ainda persistem. Frente ao progressivo 

envelhecimento populacional e ao impacto que a doença cerebral acarreta sobre 

seus portadores e à sociedade, torna-se imprescindível aprofundar o conhecimento 

sobre os mecanismos e os fatotres relacionados aos processos de senescência e 

senilidade cerebral.   
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1.2  Senescência e senilidade cerebral ao longo da História 

 

Apesar de muitos historiadores classificarem a  descrição do primeiro caso de 

doença de Alzheimer, em 1907, pelo pesquisador que empresta seu nome a doença, 

como marco inicial da pesquisa científica na área do envelhecimento cerebral, a 

percepção de que indivíduos idosos poderiam desenvolver transtornos cognitivos 

remete à Antiguidade. Esta percepção introduz a discussão, já em tempos muito 

remotos, de quais seriam os limites entre o Processo Natural de Envelhecimento e o 

processo de envelhecimento acompanhado de doença.   

No século VII A.C., o renomado médico grego Pitágoras dividia o ciclo de 

vida de um indivíduo em cinco estágios se inciando nas idades de 7,21,49,63 e 81 

anos, sendo as últimas duas etapas denominadas de senium. Segundo Pitágoras, o 

senium seria marcado inevitavelmente pelo declínio e incapacidade do corpo humano 

e pela regressão das funções da mente (Halpert, 1983). 

Hipócrates, considerado o Pai da Medicina, no século IV A.C., não relata o 

declínio cognitivo observado em idosos como uma doença mental, permitindo a 

interpretação de que considerava estas alterações como inerentes ao próprio processo 

de envelhecimento (Torack, 1978). Aristóteles, no mesmo século, comentava em 

seus escritos a convicção de que o envelhecimento e o declínio mental seriam 

inseparáveis (Halpert, 1983). 

Ao contrário de seus contemporâneos, o filósofo romano Cícero, no século 

II A.C., em uma observação inovadora, sugeriu que o declínio cognitivo observado 

em idosos era característico apenas dos indivíduos que possuiam problemas 

relacionados com a falta de iniciativa e não de todos aqueles que envelheciam. O 
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filósofo ainda sugeriu que uma vida repleta de atividade mental poderia prevenir ou 

postergar o declínio cognitivo (Mahendra, 1987). Cícero foi o primeiro em sua 

época, a distinguir aquele que envelhecia naturalmente daqueles que manifestavam 

doença cognitiva.   

As idéias de Cícero ficaram, no entanto, no ostracismo. No século II A.C., o 

médico romano Galeno criaria um conjunto de hipóteses que permaneceriam aceitas 

e isentas de críticas por vários séculos. Galeno acreditava que o envelhecimento não 

poderia ser considerado um processo natural, mas sim fruto de uma inevitável 

infecção do corpo. Neste contexto em que o próprio envelhecimento era visto como 

doença, o declínio cognitivo era considerado como parte inevitável da evolução do 

idoso (Halpert, 1983). 

O pensamento galênico dominaria o cenário científico até o início do século 

XIX D.C., refletindo a estagnação do conhecimento científico provocada pela queda 

do Império Romano e a ascendência da Igreja Católica. Ao longo de toda a Idade 

Medieval, a deterioração mental observada em idosos foi invariávelmente associada 

ao próprio processo de envelhecimento. A Igreja, por várias vezes, considerou a 

doença mental resultado de feitiçaria ou bruxaria e condenou seus portadores, 

inclusive os idosos à perseguição, humilhação em praça pública e execução por 

enforcamento ou em fogueiras (McGrew, 1985). Esta percepção da doença mental 

impediu o avanço científico e o entendimento fisiopatológico do envelhecimento 

cerebral durante este longo e obscuro período da história. 

O século XIX foi o cenário para avanços dramáticos no entendimento dos 

processos de senescência e senilidade cerebral. O primeiro passo foi dado pelo 

médico francês Philippe Pinel que se insurgiu contra o modelo adotado em sua época 
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de confinar os portadores de deterioração mental em prisões (Hunter e Macalpine, 

1982). Pinel convenceu a sociedade da época de que a deterioração cognitiva não 

representava um crime e sim uma doença. Este avanço humanitário permitiu ampla 

observação clínica e patológica dos portadores de declínio cognitivo e criou um 

ambiente propício para futuros avanços no entendimento do limite entre normalidade 

e doença. Foi neste período que Esquirol, aluno de Pinel, cunhou de maneira mais 

precisa o termo demência como um diagnóstico específico definido pelo declínio das 

faculdades mentais previamente adquiridas ao longo da vida e o diagnóstico de 

demência senil como sendo o declínio de faculdades mentais ocorrendo ao longo do 

processo de envelhecimento. Esquirol através de aguçada observação já concluia que 

a demência senil se iniciava com declínio da memória, particularmente da memória 

recente (Mahendra, 1987).  

O avanço na observação clínica de pacientes com doenças cognitivas, assim 

como a descoberta de novas técnicas de microscopia e histologia, permitiram a Alois 

Alzheimer e Otto Binswanger, no final do século XIX, avançar na compreensão dos 

mecanismos envolvidos na demência senil. Ambos observaram que a atrofia cerebral 

observada em idosos, portadores de declínio cognitivo, está associada com processo 

vascular arterioesclerótico (Mast et al., 1995).  Estas foram as primeiras descrições de 

associação de alterações vasculares e demência. Curioso notar que as bases da descrição 

da demência vascular (DV), surgiram anteriormente às da doença de Alzheimer. 

Mais tarde, o próprio Alzheimer, em 1907, valendo-se das técnicas descritas 

por Bielschowsky, utilizando impregnação por prata para visualizar o conteúdo 

celular dos neurônios, descreveria uma nova doença cerebral com achados 

patológicos característicos compostos por fibrilas e emaranhados intracelulares em 
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neurônios (Haymaker e Schiller, 1970). Curiosamente, a doença foi descrita 

inicialmente em um único caso de uma paciente do sexo feminio, portadora de 

demência, que não era idosa (Alzheimer, 1907). Por isso, a entidade foi considerada, 

na época de sua descrição, um subtipo de demência pré-senil. Mais tarde, Kraepelin 

(1910), em seu respeitado tratado sobre Psiquiatria, classificou-a como entidade 

diagnóstica distinta, um subtipo particular das demências senil e pré-senil e 

denominou-a doença de Alzheimer. O relato de Alzheimer foi a primeira descrição 

dos emaranhados neurofibrliares (ENF) que, hoje, constitui-se em um dos dois 

pilares do diagnóstico neuropatológico da doença de Alzheimer. 

No mesmo ano de 1907, Fischer, em Praga, descreveu de maneira pioneira o 

acúmulo de uma substância identificada em placas, disseminadas em 12 de 16 

cérebros de portadores demência senil. O mesmo achado não foi encontrado em 

pacientes com paralisia progressiva, psicose e em controles (Fischer, 1907). Esta foi 

a primeira descrição da presença deste achado, hoje denominado de placa senil (PS) 

que se constitui no acúmulo extracelular de proteína amilóide e no segundo pilar do 

diagnóstico neuropatológico da doença de Alzheimer. A importância de Fischer para 

a descoberta da DA foi tão relevante quanto a do próprio Alzheimer. Muitos 

questionam a legitimidade da escolha de Kraepelin ao incluir a doença de Alzheimer 

como uma entidade diagnóstica distinta em seu livro. Na época, havia apenas cinco 

relatos de caso semelhantes àquele feito por Alzheimer (Beach, 1987). Alguns 

sugerem que a nomeação da entidade como doença de Alzheimer ocorreu por uma 

acirrada competição entre as escolas de Munique, na qual Alzheimer e Kraepelin 

eram colegas e a de Praga onde Fischer lecionava. Amaducci et al. (1986) assinalam 

que se fosse considerar o novo subtipo de demência pré-senil e senil como fruto do 



9 Introdução 

surgimento de placas senis e emaranhados neurofibrilares, tanto Fischer que 

extensivamente caracterizou as placas, como Alzheimer, quem primeiro descreveu os 

emaranhados, poderiam reinvindicar a autoria da descoberta.   

Durante as várias décadas seguintes, as atenções se voltaram para os novos 

achados neuropatológicos, emaranhados e placas, identificados em cérebros de 

portadores de demência senil e pré-senil. O esforço científico se concentrou no 

desenvolvimento de critérios, tanto clínicos como patológicos, para diferenciar a 

normalidade da demência.  

Do ponto de vista do diagnóstico clínico, todas as tentativas realizadas para 

diferenciar a demência pre-senil da demência senil fracassaram e a comunidade 

científica foi aos poucos aceitando o fato de que não havia evidência separando as 

duas entidades, que seriam unificadas, mais tarde, inicialmente com o nome de 

demência senil do tipo Alzheimer (DSTA) (Katzman, 1981). 

À medida que as taxas de expectativa de vida se elevavam e que o fenômeno 

do envelhecimento populacional se consolidava de maneira acelerada nos países 

desenvolvidos, a comunidade científica demonstrava interesse crescente pelo estudo 

do processo de envelhecimento e das doenças a ele relacionadas. Grupos de 

pesquisadores foram formados para desenvolver consensos e critérios diagnósticos 

para demência. Em 1984, McKhann et al. aboliram o termo demência senil e criaram 

o critério clínico do National Institute of Neurological and Communicative           

Disorders and Stroke and the Alzheimer's Disease and Related Disorders Association 

(NINCDS-ADRDA), atualmente aceito para o diagnóstico de doença de Alzheimer, 

separando esta entidade de outros tipos de demência e de outras entidades associadas 

com declínio cognitivo.   
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Em 1994, a American Psychiatric Association (APA), revisou os critérios 

clínicos para o diagnóstico de demência através da publicação do Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV) promovendo maior delimitação 

entre o que deve ser considerado senilidade e senescência, no que se refere ao 

declínio cognitivo em idosos.   

Do ponto de vista neuropatológico, a distinção entre a normalidade e a doença 

foi mais difícil. Os mesmos achados que caracterizavam a DA, descritos por 

Alzheimer e Fischer eram também encontrados em cérebros de indivíduos 

cognitivamente normais. Gellerstedt (1933) demonstrou que cerca de 80% de 

indivíduos idosos, livres de demência, apresentavam algum grau de depósito seja de 

placas senis, seja de emaranhados neurofibrilares. 

Este dilema persistiu atá a década de 1960, quando estudos de correlação 

clínicopatológicos conduzidos por Roth et al. (1966) avaliaram a quantidade e 

distribuição de PS e ENF em cérebros de indivíduos dementados e não dementados 

encontrando correlação entre a severidade dos sintomas e o grau de 

comprometimento neuropatológico. Estes estudos abriram caminho para que grupos 

de pesquisadores propusessem critérios neuropatológicos para o diagnóstico da DA, 

baseados na concentração e distribuição de PS e ENF. 

A primeira iniciativa de estabelecer um critério neuropatológico para doença 

de Alzheimer foi de Khachaturian (1985) e baseava-se na densidade cortical de PS. 

Este critério mostrou-se muito sensível, porém pouco específico e mais tarde foi 

suplantado pelo critério desenvolvido pelo Consortium to Establish a Registry for 

Alzheimer´s Disease (CERAD) (Mirra et al., 1991). O critério do CERAD baseia-se 

na concentração de placas neuríticas (PN) uma variável das placas senis contendo 
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neuritos distróficos em sua periferia, que permite maior especificidade ao 

diagnóstico. No mesmo ano, Braak e Braak (1991) verificaram que os emaranhados 

neurofibrilares se distribuiam no encéfalo de maneira característica e progressiva. 

Criaram então, um estadiamento neuropatológico da doença de Alzheimer, composto 

por seis estágios distintos. O critério mais recente, criado pelo National Institute of 

Aging e Reagan Institute (NIA-RI), em 1997, leva em consideração a distribuição 

encefálica tanto das placas neuríticas, quanto dos emaranhados neurofibrilates, 

combinando os critérios do CERAD e a classificação de Braak e Braak.   

Apesar de o declínio cognitivo em idosos ser condição conhecida desde o 

século VII A.C., a percepção preconceituosa de que estaria, inevitavelmente, ligado 

ao processo de envelhecimento retardou a pesquisa científica na área do 

envelhecimento cerebral até o final do século XIX (Berchtold e Cotman, 1998). A 

determinação de limites entre a senescência e a senilidade cerebral se iniciou há 

pouco mais de 50 anos e o diagnóstico clínico de doença de Alzheimer passou a ser 

realizado, com os critérios atuais, apenas a partir da década de 80. Os critérios de 

diagnóstico neuropatológico são ainda mais recentes realizados na década de 90 e 

ainda persistem dúvidas relevantes quanto a sua capacidade de discriminar os 

achados cerebrais que se associam à normalidade e à doença.   

 

 

1.3  As hipóteses do limiar neuropatológico e da reserva cognitiva 

 

Desde a década de 1930, ficou demonstrado que os mesmos achados 

neuropatológicos relacionados à DA, poderiam ser encontrados na grande maioria 



12 Introdução 

dos idosos com cognição normal. Os pesquisadores da época passaram a questionar 

se PN e ENF seriam realmente relacionados à doença ou seriam relacionados ao 

próprio processo de envelhecimento. Esta dúvida foi dirimida a partir dos estudos de 

Roth et al., demostrando que maiores concentrações e padrões específicos de 

distribuições destes achados estavam associados com a demência. No entanto, 

persistia a dúvida de qual o limite mínimo de lesão que poderia desencadear o 

surgimento da doença e qual o grau máximo de lesão que poderia ser tolerado por um 

indivíduo, sem que prejuízos cognitivos fossem detectados. Com o propósito de 

determinar este limiar neuropatológico entre a senescência e a senilidade, foram 

criados os critérios de diagnóstico atualmente utilizados do CERAD e NIA-RI. 

Após a criação destes critérios, diversos autores realizaram estudos de 

correlação clinicopatológica e descreveram a presença de indivíduos livres de 

demência que apresentavam lesões cerebrais avançadas e preenchiam os critérios 

neuropatológicos propostos para a DA. Estes indivíduos foram então denominados 

de portadores de DA em estágio pré-clínico ou pré-sintomático. (Schmitt et al. 2000). 

A presença destes indivíduos com cognição normal, porém com lesões cerebrais 

disseminadas no parênquima cerebral, representaria um problema real para que se 

determinasse um limite máximo de lesões cerebrais toleradas por um indivíduo, sem 

a manifestação de demência. 

A literatura produzida nas últimas décadas demonstra que os indivíduos 

portadores de DA em estágio pré-clínico podem representar entre 10 a 65% dos 

idosos livres de demência, como demonstrado na Tabela 1. Esta elevada 

variabilidade percentual se deve, em grande escala, a questões metodológicas como 

qual o critério neuropatológico utlizado e suscita a formulação de duas hipóteses.  
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Tabela 1. Principais estudos clinicopatológicos realizados sobre a doença de 
Alzheimer em fase pré-clínica 

Estudo N Idade CERAD % NIA-RI % 

Bennett et al., 2006 (ROS*) 98 85 46 38 

Bennett et al., 2006 (MAP#) 36 85 44 36 

Davis et al., 1999 59 84 25 12 

MRC CFAS, 2001 109 85 33 __ 

Lim et al., 1999 11 >80 45 __ 

Knopman et al., 2003 39 85 18 10 

Galvin et al., 2005 41 85 34 29 

Hulette et al., 1998 31 86 45 23 

Green et al., 2000 9 92 44 __ 

Bennett et al., 2006 (ROS*) 98 85 46 38 

NOTA: * Religious Orders Study # Rush Memory and Aging Project 

 

Em 2003, Knopman et al. demonstraram em seu trabalho que a maior parte dos 

idosos, livres de demência, apresentava apenas comprometimento neuropatológico 

típico de DA, em estágio leve. Apenas uma minoria de 5% apresentavam graus 

moderados ou avançados de placas neuríticas corticais e 13% demonstraram estágios 

avançados de emaranhados neurofibrilares segundo a classificação de Braak e Braak. 

(estágios de Braak e Braak ≥ IV). Os autores argumentaram a favor da hipótese de 

existência de um limiar neuropatológico separando a senescência e a senilidade. Este 

limiar poderia ser fixado através dos critérios neuropatológicos vigentes, na presença 

de placas neuríticas em estágio moderado no córtex cerebral e na presença de 

emaranhados neurofibrilares em estágio ≥ IV. A partir deste limite o indivíduo estaria 

invariavelmente fadado à demência.    



14 Introdução 

Segundo os autores, a reduzida porcentagem encontrada de indivíduos com 

cognição normal e lesões avançadas não representaria um argumento contra a 

hipótese da existência de um limiar neuropatológico. Os casos de DA pré-clínica 

seriam exceções que progrediriam rapidamente, em poucos anos para a demência, 

levando-se em consideração as taxas esperadas de incidência de DA de 3 a 4% na 

população em questão (Edland et al., 2002). 

Outros autores encontraram indivíduos com cognição normal e lesões 

cerebrais de DA em estágio avançado numa porcentagem bem superior àquela 

descrita por Knopman et al. Em dois estudos, Bennett et al. (2006), avaliaram idosos 

livres de demência e comprometimento cognitivo leve (CCL), descrito por Petersen 

et al. (1999) e  encontraram 36 a 46% de prevalência de indivíduos com achados 

cerebrais de DA em estágio avançado, dependendo do critério neuropatológico 

utilizado. Os autores concluíram que, dada a elevada porcentagem de indivíduos 

portadores de DA pré-clínica, não seria possível determinar um limiar máximo de 

achados neuropatológicos relacionados com a normalidade. Os autores formularam 

uma hipótese alternativa à de Knopman et al. para explicar os mecanismos 

relacionados à senescência e senilidade cerebrais. Os idosos portadores de DA pré-

clínica estariam protegidos contra o surgimento de demência e seriam possuidores de 

uma maior reserva cognitiva que os permitiria tolerar a agressão causada pelas lesões 

cerebrais, sem desenvolver sintomas.     

O conceito de reserva funcional ganhou impulso a partir da definição de 

envelhecimento proposta por Comfort, em 1979. O processo de envelhecimento seria 

a redução progressiva da capacidade de manutenção da homeostase, em condições de 

sobrecarga funcional. Pode-se definir a capacidade de manutenção da homeostase 
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como uma reserva funcional que um indivíduo naturalmente perderia através dos 

anos, ao longo do processo de envelhecimento. A perda progressiva de sua reserva 

funcional o tornaria mais vulnerável à sobrecarga e à doença. O conceito de reserva 

cognitiva é semelhante ao conceito de reserva funcional proposto por Comfort. Os 

indivíduos com DA pré-clínica teriam adquirido maior reserva cognitiva, ao longo do 

processo de envelhecimento, o que os permitiria tolerar maior grau de agressão, sem 

desenvolver doença.         

No entanto, os mecanismos que proporcionam uma maior reserva cerebral 

são distintos e mais complexos do que aqueles encontrados em outros sistemas 

orgânicos. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que assim como ocorre em outros 

sistemas, o cérebro possuísse certa redundância funcional, que ao longo do 

processo de envelhecimento se reduziria progressivamente e que um processo de 

doença sobreposto deveria destruir uma porção considerável de tecido até esgotar 

esta redundância, ultrapassando assim o limiar a partir do qual sintomas clínicos 

se tornariam evidentes. (Mortimer, 1997, Stern, 2002). No entanto, tanto o 

volume cerabral total, quanto o do neocortex não apresentam correlação com a 

capacidade intelectual de um indivíduo. Além disso, estudos de neuroimagem têm 

demonstrado que o envelhecimento está associado com uma menor ativação de 

certas áreas cerebrais em comparação com jovens, porém com maior ativação de 

outras regiões refletindo um mecanismo de compensação por redes neuronais 

alternativas. A este mecanismo de plasticidade e recrutamento de novas áreas 

compensatórias é atualmente atribuída à capacidade de reserva cognitiva 

(Buckner, 2004, Stern et al., 2005). 



16 Introdução 

A literatura ainda não é conclusiva sobre a hipótese de existência de um 

possível limiar neuropatológico que distinguiria a senescência e a senilidade ou sobre 

a hipótese da existência de uma reserva cognitiva que permitiria a certos indivíduos 

permanecer com cognição normal mesmo em estágios avançados de 

comprometimento cerebral pela DA. É, portanto, necessário realizar estudos 

caracterizando melhor a população de indivíduos com DA pré-clinica quanto a seu 

perfil cognitivo, funcional e comportamental e quanto aos possíveis fatores que 

possam diferenciá-la daqueles que apresentam achados cerebrais discretos e daqueles 

que  progridem para a demência causada por Alzheimer. 

 

 

1.4  Fatores relacionados à senescência e à doença de Alzheimer 

relatados na literatura 

 

A partir do aprimoramento dos critérios clínicos para o diagnóstico de 

demência e doença de Alzheimer e do crescente interesse da comunidade científica 

pelo seu estudo, determinado pelo acelerado fenômeno do envelhecimento 

populacional, as últimas décadas assistiram à proliferação de estudos 

epidemiológicos, realizados com o intuito de pesquisar os fatores de risco e proteção 

relacionados à DA. 

Os primeiros estudos populacionais realizados, visaram  estabelecer as taxas 

de incidência e prevalência da doença de Alzheimer na população geral. Através 

destes esforços ficou patente a associação progressiva do avançar da idade com o 

maior risco para desenvolvimento de DA, tanto no que se refere à incidência 
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(Bachman et al., 1993) quanto à prevalência (Bachman et al., 1992). A prevalência 

de demência que na faixa etária entre 65 e 69 anos é de aproximadamente 1 para 

cada 100 indivíduos, dobra a cada intervalo de 5 anos (Jorm et al., 1987, Hy e Keller, 

2000).  Estima-se que a prevalência de demência varie entre 20% até 50% para 

idosos com idade superior a 85 anos (Evans et al, 1989). Apesar de algumas 

investigações sugerirem um nivelamento ou até declínio da prevalência de demência 

após os 85 anos, principalmente em homens, estudos recentes mostram que mesmo 

em idades muito avançadas, estas taxas continuam a progredir. (Corradas et al., 

2008). A associação entre idade e doença de Alzheimer fica patente ao verificar-se 

que 50% a 80% de todas as demências decorrem da instalação da doença de 

Alzheimer isoladamente ou em associação com outros mecanismos fisiopatológicos 

(Hendrie et al., 1995, Graves et al, 1996). 

No Brasil, onde o envelhecimento populacional ocorre de maneira 

acelerada e a proporção de indivíduos com 65 anos ou mais deverá passar de 

5,1% em 2000 para 14,2% em 2050 (Chaimowicz, 1998), a associação entre idade 

e maior prevalência de DA remonta àquela encontrada nos países desenvolvidos 

(Herrera et al., 2002). A mesma associação é válida para as taxas de incidência de 

DA. (Nitrini et al., 2004). As taxas de prevalência e incidência de DA 

encontradas nos estudos brasileiros, nos diversos intervalos etários podem ser 

visualizadas, respectivamente, nas Tabelas 2 e 3. 

 



18 Introdução 

Tabela 2. Prevalência de demência no Brasil por faixa etária, segundo estudo de 
Herrera et al., 2002 

Idade Prevalência (%) 

65-69 anos 1,6 

70-74 anos 3,2 

75-79 anos 7,9 

80-84 anos 15,1 

85 ou mais anos 38,9 

 
 
 
Tabela 3. Incidência de demência no Brasil por faixa etária, segundo estudo de 
Nitrini et al., 2004 

Idade Incidência (%) 

65-69 anos 3,0 

70-74 anos 6,4 

75-79 anos 16,4 

80-84 anos 25,0 

85-89 anos 48,2 

≥90 anos 38,5 

Total 13,8 

 

 

Os estudos epidemiológicos mostraram maiores taxas de prevalência de 

demência no gênero feminino, em comparação com o masculino. Gao et al., em  1998, 

demonstraram através de um estudo de meta-análise que a razão de chances para a 

incidência de DA em mulheres é de 1,56 (intervalo de confiança 95% 1,16 – 2,10), em 

comparação com a encontrada nos homens. Herrera et al., em 2002, encontraram 

achado semelhante em população brasileira no município de Catanduva. Não há, na 
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literatura, consenso se este fato reflete apenas a maior expectativa de vida das mulheres 

ou se há realmente um efeito biológico verdadeiro determinado pelo gênero. As 

conclusões de grandes estudos genéticos, bem como a evidência de que a terapia de 

reposição hormonal estrogênica poderia reduzir o risco de desenvolver DA dão suporte 

em favor da segunda hipótese (Brenner et al., 1994, Lautenschlager et al, 1996). 

A demência por Alzheimer acomete todas as raças e todas as regiões do globo. 

A maior parte dos estudos populacionais realizados não aponta diferenças impactantes 

nas taxas de prevalência e incidência pesquisadas nos diferentes grupos raciais. No 

entanto, Tang et al., em 2001, em estudo realizado com diferentes etnias na cidade de 

Nova York, demonstraram que a incidência de DA foi maior entre os grupos de afro-

americanos e hispânicos em comparação com os caucasianos e que esta diferença se 

acentuava na população acima de  90 anos de idade. No mesmo ano de 2001, Chandra 

et al., encontraram taxas de incidência de DA inferiores em uma população rural 

indiana em relação a uma comunidade norte-americana. O efeito da etnia sobre a 

ocorrência de DA permanece controverso na literatura, merecendo investigação futura, 

principalmente em relação a algumas populações que ainda não foram extensivamente 

estudadas, como é o caso de populaçoes indígenas e de negros, habitantes de países em 

desenvolvimento (Schoenberg et al, 1985, Tang et al., 1998). 

A história familiar de doença de Alzheimer eleva, de forma consistente, o 

risco de desenvolver a doença. Chega a 39%, o risco de desenvolver DA até os 95 

anos de idade, entre aqueles que possuem um parente de primeiro grau acometido 

pela doença. Na faixa etária dos 80 anos, uma criança com ambos os pais acometidos 

por DA terá risco de 54% de apresentar declínio cognitivo. Este risco é 1,5 vezes 

maior do que aquele apresentado por um indivíduo com apenas o pai ou a mãe 
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acometido e cinco vezes maior que o risco apresentado por indivíduos que têm pais 

com cognição preservada. Além disso, há evidências de que a herança paterna esta 

associada com maior risco do que a materna. Crianças com pai afetado por DA têm 

risco 1,4 vezes maior de desenvolver a doença no futuro do que crianças que têm a 

mãe como portadora da doença (Lautenschlager et al., 1996).  Uma parcela 

considerável deste risco está associada à presença de alelos específicos do gene 

codificador da apolipoproteina E (APOE). A presença de pelo menos um alelo epslon 

4 herdado, confere maior risco de desenvolver a doença e está associada com início 

mais precoce dos sintomas. (Kurz et al.,1996)  

Os estudos internacionais e brasileiros têm mostrado associações entre nível de 

escolaridade reduzido e a ocorrência de DA. (Cobb et al., 1995, Herrera et al., 2002).   

Os estudos internacionais determinam um corte de oito anos de escolaridade como um 

limiar para conferir proteção contra a DA. Indivíduos com menos de oito anos de 

escolaridade estariam predispostos a desenvolverem a doença. Chama atenção o fato 

de que as taxas de prevalência de demência serem semelhantes no Brasil e nos países 

desenvolvidos, apesar de o Brasil apresentar média de escolaridade bem inferior à dos 

países da Europa e da América do Norte. Nitrini et al. (2004), no entanto, demostraram 

que em uma população brasileira, os analfabetos têm maior prevalência de demência 

do que aqueles que estudaram por oito anos ou mais. Esta diferença foi 

estatísticamente significativa e independente de idade e gênero.  

Estudos de correlação clinicopatológica também têm demonstrado um efeito 

da escolaridade sobre a ocorrência de demência. Bennett et al. (2003) realizaram 

estudo, no qual demonstraram que o nível de escolaridade pode modificar a relação 

entre os achados patológicos de DA e o nível de função cognitiva. Em seu estudo, 
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quanto maior o nível de escolaridade do indivíduo, maior seria sua capacidade de 

albergar placas de amilóide sem desenvolver sintomas (Bennett et al., 2005).  Roe et 

al. (2007) compararam indivíduos que preenchiam critérios neuropatológicos para 

DA com e sem demência e concluíram que o nível de escolaridade foi 

significativamente maior entre aqueles que não possuíam demência. Estes estudos 

apontam a escolaridade como fator determinante na constituição da chamada reserva 

cognitiva. A escolaridade não interferiria diretamente sobre o depósito de proteínas 

amilóide e tau no cérebro, mas protegeria um indivíduo que acumula estes achados 

contra o surgimento da doença. Estes estudos, no entanto, foram realizados em países 

desenvolvidos, com populações com média de escolaridade acima dos 15 anos. 

Ainda não está bem esclarecido se a escolaridade apresenta os mesmos efeitos 

protetores em populações com nível educacional reduzido.  

A presença de fatores de risco cardiovascular confere aumento discreto a 

moderado no risco de desenvolver DA, segundo os estudos epidemiológicos. 

A presença de hipertensão arterial e diabetes mellitus está associada à maior 

prevalência de DA e pode potencializar o risco apresentado por portadores de alelo 

epslon 4 do gene codificador apolipoproteína E (Carmelli et al., 1998). 

O desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica, durante a idade adulta, está 

associado com maior prevalência de DA na faixa etária geriátrica e evidências 

recentes apontam que seu tratamento com drogas específicas são eficientes ao reduzir 

o risco de progressão para DA. (Launer et al., 1995). Portadores de diabetes mellitus 

apresentam maior risco de desenvolver tanto demência vascular como DA. O risco 

parece ser maior entre aqueles que desenvolvem a doença durante a vida adulta em 

comparação com aqueles que a desenvovem já na terceira idade (Xu et al., 2004, 
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Yaffe et al., 2004). A história de acidente vascular cerebral prévio, também, é 

relatada na literatura como associada à maior risco de demência vascular e também 

DA. (Kalmijn et al., 1996).   

Quanto aos fatores miscrovasculares, a literatura aponta a presença de 

microinfartos corticais e lacunas sub-corticais como os principais fatores 

relacionados à ocorrência de DA (Kovari et al. 2007). Em estudo recente Zekry et 

al. (2002), mostraram que pacientes portadores de DA com maior volume de 

infartos cerebrais, necessitavam de menor quantidade de PN e ENF para 

desenvolver comprometimento cognitivo. Os autores concluíram que os achados 

microvasculares têm um efeito sinérgico à patologia degenerativa da DA 

resultando na ocorrência dos sintomas. 

A literatura é controversa quanto a uma possível associação entre DA e 

trauma crânioencefálico (Chandra et al., 1989). A maior ocorrência de DA entre 

pugilistas pode estar associada aos sucessivos traumas sofridos por estes atletas. 

(Roberts et al., 1990).  

Os estudos epidemiológicos prévios apresentam resultados controversos no 

que diz respeito ao papel do tabagismo na doença de Alzheimer. Alguns mostram 

que o tabagismo poderia ter efeito protetor contra a DA (Ford et al., 1996), outros 

concluem que estaria associado com maior risco de desenvolver a doença (Ott el al., 

1998). Estudos experimentais recentes demonstram um papel protetor do tabagismo 

contra o depósito proteico típico de DA, sugerindo que a nicotina pode desempenhar 

papel fundamental na fisiopatologia da doença, atuando sobre receptores de 

acetilcolina específicos, fato que bloquearia a evolução da DA, retardando o depósito 

de proteína amilóide no parênquima cerebral (Court et al., 2005). 
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Apesar do elevado número de estudos epidemiológicos produzidos nas 

últimas décadas, apenas idade e história familiar estão associados, de maneira 

consistente, com a ocorrência de DA. Os outros fatores ou apresentam apenas 

impacto discreto ou moderado sobre a ocorrência de DA, ou são citados de maneira 

controversa na literatura. A ausência de um perfil de risco faz com que todo 

indivíduo que envelhece mereça, indistintamente, ser rastreado para o surgimento de 

sintomas de demência. A dificuldade em estabelecer relações consistentes entre 

alguns fatores e a DA pode estar associada a limitações metodológicas relacionadas 

com os estudos populacionais. 

 

 

1.5  Limitações dos estudos epidemiológicos para a determinação 

de fatores relacionados à senescência e à doença de Alzheimer       

 

Apesar do aprimoramento no diagnóstico da doença de Alzheimer, incorporando 

nos últimos anos técnicas laboratoriais e de neuroimagem para a exclusão de 

diagnósticos diferenciais, ainda não foi possível encontrar um biomarcador relacionado à 

doença, que seja de fácil acesso e aplicação e que auxilie na detecção precoce da doença. 

Por este motivo, o diagnóstico da DA continua sendo realizado através de critérios 

eminentemente clínicos. Estudos epidemiológicos utilizam estes critérios para 

determinar quais os indivíduos que serão incluídos e excluídos das pesquisas. Este fato 

traz graves limitações às conclusões elaboradas através de estudos populacionais já que o 

diagnóstico clínico de DA tem se mostrado discrepante, frequentemente, quando 

confrontado com o diagnóstico anatomopatológico (Klatka et al., 1996, Lim et al., 1999).  
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Os estudos epidemiológicos podem apresentar tanto deficiências referentes à 

sensibilidade quanto à especificidade do diagnóstico de DA. Redução da 

sensibilidade é observada ao excluir da amostra casos verdadeiros de doença de 

Alzheimer que apresentam manifestações atípicas e não atendem aos critérios 

clínicos atualmente aceitos para diagnóstico de DA. São vários os relatos na 

literatura de portadores de lesões cerebrais disseminadas de DA que iniciaram sua 

manifestação clínica através de sintomas comportamentais, alterações de linguagem 

ou até manifestações motoras complexas, sem apresentarem distúrbios precoces de 

memória (Jagust et at., 1990, Levine et al., 1993).Todos estes casos considerados 

atípicos para DA seriam excluídos dos estudos epidemiológicos e esta exclusão 

poderia alterar os resultados finais e as conclusões dos autores.  

A perda de especificidade ocorre freqüentemente, quando são incluídos nos 

estudos indivíduos erroneamente diagnosticados como portadores de DA. Este erro 

pode ocorrer porque indivíduos portadores de outras demências como demência 

vascular ou demência por corpúsculo de Lewy (DCL) apresentam sintomatologia e 

evolução semelhantes àquelas esperadas para DA, preenchendo assim os requisitos 

dos critérios diagnósticos vigentes para DA. Neste caso, as conclusões dos estudos 

epidemiológicos seriam ainda mais prejudicadas, já que seriam analisados como 

portadores de DA, indivíduos com outras doenças, com outra fisiopatologia e, 

provavelmente, com outros fatores de risco e proteção. 

Os indivíduos com DA em estágio pré-clínico podem também comprometer 

os resultados dos estudos epidemiológicos. Os indivíduos portadores de DA pré-

clínica, apresentam tanto PNs quanto ENFs disseminados pelo encéfalo. No entanto, 

são incluídos em estudos epidemiológicos como normais ou controles. Estes 
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indivíduos não podem ser considerados como controles verdadeiros já que 

apresentam as mesmas lesões cerebrais daqueles que sofrem de demência causada 

por DA. A inclusão de indivíduos portadores de DA pré-clinica no grupo de 

controles pode representar viés grave na seleção dos pacientes podendo influenciar 

os resultados finais dos estudos populacionais.        

 

 

1.6  A importância dos estudos de correlação clínicopatológica  

 

A ciência de que uma porcentagem dos indivíduos diagnosticados 

clinicamente como DA não apresenta lesões cerebrais típicas e que também há casos 

que, freqüentemente, preenchem critérios neuropatológicos para DA, mas que não 

desenvolvem demência, permite a conclusão de que apenas a união de parâmetros 

clínicos e neuropatológicos é capaz de garantir um diagnóstico definitivo de doença 

de Alzheimer. 

Apenas através de estudos de correlação clinicopatológica é possível evitar as 

limitações apresentadas pelos estudos epidemiológicos e garantir um diagnóstico 

sensível e específico, tanto de demência por Alzheimer, quanto dos casos de DA em 

estágio pré-clínico. Os estudos de correlação clinicopatológica oferecem 

oportunidade única para determinar qual o real papel de cada fator associado à 

senescência e à doença de Alzheimer. 

No entanto, estudos de correlação clinicopatológica, principalmente 

investigando a prevalência de fatores clínicos entre indivíduos acometidos por DA e 

os não acometidos, são raros na literatura. Este fato se deve a diversos fatores sendo 
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o principal, a dramática redução nas taxas de autópsia com propósito científico, 

realizadas em todo o mundo, principalmente de indivíduos livres de 

comprometimento cognitivo. Além disso, a dificuldade na obtenção de informações 

clínicas confiáveis e o longo intervalo pós-mortem também são barreiras que 

dificultam a execução de estudos de correlação. A dificuldade de realizar autópsias 

tornou o estudo de correlação clinicopatológica extremamente caro e restrito a 

poucos centros, envolvendo grande estrutura e número reduzido de participantes.  

Além dos estudos já citados, são poucos os estudos de correlação 

clinicopatológica que se dedicaram a pesquisar os fatores clínicos relacionados com 

o processo natural de envelhecimento e com a demência por Alzhiemer. Dois 

trabalhos são célebres na literatura: The Nun Study, ou o estudo das freiras, realizado 

de maneira prospectiva em uma comunidade americana de religiosas idosas, na qual 

Tyas et al (2007) investigaram os fatores relacionados com a progressão do 

envelhecimento normal para o CCL e para a demência e encontraram que a idade, a 

escolaridade e a presença do alelo epslon 4 do gene codificador da apolipoproteina E 

estão relacionados com maior taxa de progressão para CCL e que apenas a idade está 

significativamente associada com progressão para demência. Este estudo tem a 

limitação de incluir apenas uma população feminina, excluindo o gênero como um 

fator relacionado à DA. O outro estudo clinicopatológico célebre na literatura foi 

realizado por Berg et al. (1998). Os autores concluiram que a distribuição dos 

emaranhados neurofibrilares se correlaciona melhor com o declínio cognitivo do que 

a distribuição das placas neuríticas e que a idade avançada está associada com 

demência menos severa e menor incidência de placas e emaranhados.  
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A necessidade de estudar os fatores relacionados ao envelhecimento natural e 

à DA, associada ao potencial de realizar um diagnóstico sensível e específico, torna 

os estudos de correlação clinicopatológicos fundamentais para pesquisar os limites 

existentes entre a senescência e a senilidade e para investigar os fatores que 

interferem no processo de envelhecimento cerebral.  

 

 

1.7   O Projeto Envelhecimento Cerebral da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo 

 

O Projeto Envelhecimento Cerebral (PEC) da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP) foi concebido no final de 2003, fruto da 

curiosidade de dois ex-residentes e do estímulo e conhecimento de seus respectivos 

professores, com a intenção de investigar os mistérios do processo de 

envelhecimento cerebral e das doenças a ele relacionadas. Naquele momento, ficou 

claro que o PEC deveria explorar as potencialidades oferecidas pela instituição 

FMUSP e que o Serviço de Verificação de Óbitos da Capital (SVOC) constituia-se 

no principal diferencial que a instituição oferecia, devido a sua magnitude e estrutura 

já operante.          

O SVOC centraliza o exame necroscópico de todo o município de São Paulo. 

São realizadas neste Serviço cerca de 13.000 autópsias por ano, em indivíduos que 

faleceram exclusivamente de causas naturais. Aproximadamente 50% dos exames 

são realizados em pacientes idosos. 
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       A estrutura disponível no SVOC é ímpar. Em todos os grandes centros de 

pesquisa, testemunhou-se, nas últimas décadas, uma redução drástica da prática de 

autópsias. O principal fator relacionado a este decréscimo talvez seja o custo do 

procedimento. Os principais Bancos de Encéfalos, nos Estados Unidos da América e 

da Europa, avaliam o custo do processamento de apenas um encéfalo em US$ 

10.000,00 a US$ 30.000,00 dólares. No Brasil, valendo-se da estrutura já disponível 

do SVOC, o dispêndio necessário para o processamento de um encéfalo cai 

drásticamente para US$ 400,00 dólares. (Grinberg et al., 2007)  

Em outros países, a captação de órgãos para estudo é feita exclusivamente a 

partir da doação voluntária e prévia do paciente ou de familiares. No Brasil, a 

autópsia é obrigatória sempre que há dúvidas sobre a causa do óbito. O paciente está 

dispensado do exame apenas quando seus familiares apresentam o documento de 

atestado de óbito preenchido por um médico que acompanhou o paciente e pôde 

estabelecer a causa do óbito com exatidão. No país, é possível solicitar a captação de 

órgãos para pesquisa científica no momento da necrópsia, através do consentimento 

da família. Esta diferença aumenta sobremaneira a disponibilidade de órgãos para 

pesquisa científica, sobretudo de encéfalos de indivíduos idosos com cognição 

preservada, que representam cerca de 70% dos casos incluídos no PEC. Estes 

indivíduos são fundamentais para a pesquisa do Processo Natural de Envelhecimento 

cerebral e são, raramente, incluídos em bancos de encéfalos de outros países pela 

dificuldade de sensibilizar um indivíduo livre do processo de doença a doar seu 

órgaõs para estudo.  

Estes diferenciais, referentes ao SVOC, fizeram com que o PEC já nascesse 

com a proposta de pesquisar o processo de envelhecimento cerebral através de 
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estudos anatomopatológicos. No entanto, a utilização do SVOC também trouxe 

diversos  desafios a serem vencidos para que o PEC se constituisse. Até o início do 

PEC, a estrutura do SVOC era totalmente voltada para a verificação da causa do 

óbito com propósito epidemiológico e raras foram as iniciativas de elaborar estudos 

de correlação clinicopatológica com finalidade científica. Para que fosse realizada a 

obtenção de dados clínicos junto aos familiares, uma estrutura física e organizacional 

teve que ser criada, mobilizando médicos, técnicos e funcionários do Serviço. No 

início do projeto, diversas questões foram levantadas contra a realização de 

entrevistas com os familiares no ambiente do SVOC. Dizia-se que os familiares não 

colaborariam, que aquele seria um momento difícil para a abordagem da família, 

dada a proximidade temporal do óbito. Todos estes desafios foram vencidos e os 

questionamentos abandonados quando foi demonstrado que 80% dos familiares 

abordados entendiam a importância do projeto e se sentiam gratificados de poder 

colaborar com a pesquisa. Muitos disseram que doar um órgão para a pesquisa seria 

uma maneira nobre de seu ente ajudar terceiros, mesmo após seu falecimento.  

Foram a compreensão e a generosidade dos participantes que permitiram ao 

PEC deixar de ser apenas uma idéia visionária de alguns, para se concretizar em 

resultados como os apresentados nesta tese de doutoramento, em outras já 

apresentadas e ainda outras que surgirão.     

  

 

 



 

 

2  OBJETIVOS 
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Objetivo principal 

 

Investigar os mecanismos relacionados aos processos de senescência e 

senilidade cerebral, em uma população muito idosa, através de um estudo de 

correlação clinicopatológico. 

 

 

Objetivos específicos 

 

Comparar os diversos fatores clínicos e histológicos, correlacionados à 

doença de Alzheimer pela literatura, entre três grupos de indivíduos: os que 

caminharam pelo Processo Natural de Envelhecimento, os portadores de demência 

causada pela doença de Alzheimer e um grupo intermediário de portadores de doença 

de Alzheimer em seu estágio pré-clínico.  

Quantificar e caracterizar os indivíduos com doença de Alzheimer em estágio 

pré-clínico. 

Produzir evidências para confrontar a hipótese de existência de um limiar 

neuropatológico para a doença de Alzheimer e a hipótese da existência de uma 

reserva cognitiva. 

   



 

 

 

3  MÉTODOS 
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3.1  Tipo de estudo 

 

Trata-se de estudo de correlação clinicopatológica, realizado de maneira 

restrospectiva e transversal, valendo-se de informações clínicas obtidas através de 

informantes e de informações anátomopatológicas obtidas através da captação de 

tecido encefálico pós-mortem. 

 

 

3.2  Casuística 

 

       Foram incluídos 141 indivíduos, com idade igual ou superior a 80 anos, 

participantes do Projeto Envelhecimento Cerebral da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, submetidos a exame necroscópico entre fevereiro de 

2004 e fevereiro de 2007. Foram incluídos na amostra todos os indivíduos 

disponíveis.  

  O presente estudo foi submetido e aprovado para execução pela Comissão 

de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (CAPPESQ – FMUSP), em parecer que recebeu o 

número: 0838/07. 
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3.3  Critérios de inclusão 

 

• Indivíduos com idade maior ou igual a 80 anos. 

• Consentimento livre e esclarecido por escrito aplicado pelo PEC aprovado pela 

CAPPESQ – FMUSP sob o número 285/04, assinado por familiar ou 

responsável. 

• Preenchimento do protocolo clínico com informações relacionadas à história 

pregressa, antecedentes pessoais, cognição e funcionalidade do indivíduo, 

obtidas de maneira completa com familiar de convívio próximo com o indivíduo 

estudado. 

 

A escolha por estudar a população muito idosa, ou seja, com idade maior ou 

igual a 80 anos, deve-se ao achado mais frequente de alterações anatomopatológicas 

compatíveis com DA, nestes indivíduos, além de estar compatível com a média etária 

encontrada em estudos semelhantes da literatura. 

 

 

3.4  Critérios de exclusão 

 

• Indivíduos com lesões cerebrais macroscópicas detectáveis: acidente vascular 

encefálico de origem isquêmica ou hemorrágica, traumatismo craniano; 

meningite ou tumores, porque um exame cerebral imediato é necessário para o 

preenchimento do atestado de óbito nestas situações. 
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•  Pacientes portadores de comorbidades que possam, potencialmente, prejudicar a 

homeostase cerebral, no período anterior ao óbito. Este critério inclui aqueles 

portadores de doenças crônicas em fase avançada, como insuficiência cardíaca 

congestiva severa ou insuficiência renal com uremia. 

• Inexistência do cuidador primário ou familiar responsável, em condições para 

fornecer informações adequadas e confiáveis relacionadas à história pregressa, 

antecedentes pessoais e funcionalidade do indivíduo. Discrepâncias evidentes 

das informações contidas em dois instrumentos ou escalas.  

• Sujeitos com indicação de acidose cerebral causada por estado agonal severo 

(pH do líquido cefalorraquidiano < 6,5) que pode interferir com as propriedades 

bioquímicas e moleculares do cérebro (Ravid et al. 1992). 

 

 

3.5  Diagnóstico clínico 

 

No momento da chegada dos familiares ao Serviço de Verificação de Óbitos, 

um informante, de convívio frequente com o falecido, ou seja, maior que uma vez 

por semana, foi eleito para fornecer os dados clínicos, através da aplicação de um 

protocolo estruturado de entrevista. 

Em todos os casos, antes da aplicação da entrevista, o informante era 

apresentado ao estudo, estimulado a ler ou a ouvir a leitura do Termo de 

Consentimento Informado e quando em concordância, deveria assiná-lo. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido está apresentado no Anexo A. 
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A entrevista era então conduzida por uma equipe de gerontólogos 

extensamente treinada na aplicação das escalas utilizadas. Durante a entrevista, o 

examinador julgava se as informações fornecidas eram suficientes para classificar o 

indivíduo, assim como a sua confiabilidade.   

Os informantes foram entrevistados em salas privativas e as informações 

obtidas foram mantidas em caráter sigiloso. Sempre que possível, mais de uma 

pessoa foi entrevistada para confirmação dos dados obtidos. 

Por meio de entrevista estruturada, foram coletados dados demográficos, 

como idade, sexo, grau de escolaridade, etnia, além de dados referentes à história 

pregressa de saúde do paciente, hábitos e vícios, história detalhada de possível 

antecedente de tabagismo e etilismo, bem como seus antecedentes familiares e 

pessoais, enfocando o período anterior à morte. 

As avaliações funcionais, cognitivas, comportamentais e sociais foram feitas 

através da aplicação de escalas específicas e previamente validadas. De modo a 

garantir maior sensibilidade e especificidade no diagnóstico de cada domínio, sempre 

que possível, instrumentos foram combinados, como nos casos das avaliações de 

cognição e funcionalidade. Para este estudo, foram selecionadas as escalas mostradas 

na Tabela 4. O protocolo de entrevista completo pode ser consultado no Anexo B. 
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Tabela 4. Escalas utilizadas na aplicação da entrevista com o informante 

AVALIAÇÃO ESCALAS 

Cognitiva CDR e IQCODE 

Funcional Índice de Katz e Escala de Atividades 
Instrumentais de Vida Diária 

Comportamental NPI 

Distúrbios Afetivos SCID para mania e depressão 

Condições sócio-econônicas ABIPEME 

 

3.5.1  Avaliação cognitiva 

 

• Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly - IQCODE - versão 

retrospectiva (Jorm e Jacomb, 1989) – Esta escala avalia as alterações cognitivas 

apresentadas pelo indivíduo ao longo de dez anos, em comparação com o 

período de três meses anteriores ao óbito. Trata-se de uma escala amplamente 

utilizada nos estudos que avaliam alterações cognitivas.  Mostrou-se, em estudo 

de validação, com elevadas sensibilidade e especificidade em comparação com o 

Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (Jorm et al., 1991, Bustamante et al., 

2003). O IQCODE é um instrumento próprio para a aplicação com informante e, 

por tal motivo, se alinhou perfeitamente com o desenho do presente estudo 

 

O MEEM embora seja uma escala amplamente utilizada, por se tratar de um 

breve teste de rastreio cognitivo, teve sua utilidade impossibilitada neste estudo por 

implicar em respostas objetivas, que não poderiam ser fornecidas por informantes 

(Folstein et al., 1975). 
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Neste projeto foi utilizada a versão completa do IQCODE contendo 26 itens. 

Cada um destes itens recebe uma pontuação de 1 a 5, sendo o escore 1 referente a 

uma função que está muito melhor no momento, em relação a 10 anos atrás e o 

escore 5 referente a resposta muito pior. O escore 3 é utilizado quando o familiar 

informa que o item não se alterou nos últimos dez anos. Os escores de todas as 

perguntas são somados e divididos pelo número de perguntas respondidas pelo 

informante. Um escore final igual a 3 demonstra que não houve declínio cognitivo. 

A partir deste valor, quanto maior a pontuação, maior o comprometimento cognitivo 

do indivíduo nos últimos dez anos. 

 

• Escore Clínico de Demência – Clinical Dementia Rating (CDR) – (Morris, 

1993) – Esta escala tem se tornado o “padrão-ouro” para a avaliação global de 

pacientes portadores de demência tipo Alzheimer, mas também está indicada 

para a avaliação de outros tipos de demência. Avalia seis domínios: memória, 

orientação, julgamento e resolução de problemas, assuntos comunitários, casa e 

hobbies, autocuidado. Desse modo, a escala cobre a intersecção entre a 

funcionalidade e os aspectos cognitivos.  

 

O CDR promove a classificação da atividade cognitiva em cinco níveis: 

• CDR 0 - Normal 

• CDR 0,5 – Questionável 

• CDR 1 – Demência leve 

• CDR 2 – Demência moderada 

• CDR 3 – Demência avançada 
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A escala conta com uma entrevista semi-estruturada que foi aplicada 

antes do preenchimento dos boxes de modo a conferir ao investigador subsídios 

para o estadiamento correto do indivíduo nos diferentes níveis da escala 

(Burke et al., 1988). 

Embora o CDR não seja uma escala originalmente desenvolvida para 

aplicação apenas com o informante e sim com o informante e paciente presentes, os 

autores da escala foram consultados a respeito desta forma de aplicação e 

concordaram com seu uso neste projeto. 

Na entrevista semi-estuturada completa (entrevista com o indivíduo, 

associada à entrevista com o informante), as questões de 9 a 15 do item memória são 

habitualmente perguntadas ao informante para a obtenção de respostas que, 

posteriormente, serão confrontadas com aquelas fornecidas pelo paciente. Uma vez 

que a entrevista com o paciente não foi feita, tais questões não foram perguntadas 

durante a entrevista com o familiar.    

É importante apontar que a dependência funcional nesta escala é decorrente 

dos déficits cognitivos, assim, dependência relacionada a alterações funcionais de 

etiologia não cognitiva não foi pontuada aqui. Para tanto, utilizamos as escalas 

próprias para avaliação funcional, apresentadas a seguir. 

Tanto o IQCODE quanto o CDR pontuam cognição, mas diferem entre si em 

relação à temporalidade dos déficits. O IQCODE pontua o declínio longitudinal, 

enquanto o CDR pontua perda cognitiva no momento da aplicação. A literatura 

demonstra que a associação de instrumentos para a avaliação da cognição eleva a 

sensibilidade e a especificidade do diagnóstico (Bustamante et al., 2003). 
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3.5.2  Alterações de comportamento 

 

• Inventário Neuropsiquiátrico – Neuropsychiatric Inventory (NPI) 

(Cummings  et al., 1994) – Escala breve que acessa doze distúrbios 

comportamentais, de acordo com a severidade e a freqüência em que eles 

apareceram, e com a sobrecarga que tais alterações desencadearam no cuidador. 

As alterações de comportamento são comuns nas fases intermediárias de Doença 

de Alzheimer e em outras demências. Alteram a funcionalidade do paciente e 

impõem sobrecarga emocional e de cuidados para o cuidador. 

    

       O NPI é composto de doze sintomas neuropsiquiátricos. A presença de 

cada sintoma é questionado ao informante e se manifesto recebe um escore para 

freqüência (entre 1 a 4 pontos) e outro referente a severidade dos sintomas (entre 1 a 

3 pontos). Os dois escores são multiplicados e os escores de cada sintoma são 

somados para obter a pontuação final. Os valores do NPI podem variar entre 0 e 144 

pontos.   

 

3.5.3  Avaliação funcional 

 

• Indice de Katz (Katz et al., 1970)  

• Escala de Atividades Instrumentais de Vida Diária – Instrumental Activities of 

Daily Life (IADL) (Lawton e Brody, 1969) 

          



41 Métodos 

Avaliam importantes parâmetros da capacidade funcional. Detectam o nível 

de dependência do indivíduo para a realização de atividades que exijam integridade 

cognitiva e física. Portanto, além de pontuar o nível de dependência do paciente, 

podem funcionar como uma medida indireta do grau de comprometimento intelectual 

decorrente de síndrome demencial. 

O índice de Katz inclui seis atividades básicas da vida diária: banhar-se, 

vestir-se, usar o sanitário, locomover-se, ter continência e alimentar-se. Quando o 

indivíduo não consegue desempenhar uma função, recebe um ponto, quando 

consegue, mas necessita de auxílio, recebe meio ponto. A pontuação varia entre 0 e 6 

pontos, sendo que a pontuação máxima associa-se ao maior grau de dependência 

funcional. 

O índice de Lawton inclui oito atividades instrumentais da vida diária. 

É pontuada de zero a oito pontos, sendo a pontuação máxima associada ao maior 

grau de dependência. 

 

3.5.4  Avaliação afetiva 

 

O Structural Clinical Interview for Depression (SCID) é um instrumento 

amplamente aceito e de fácil aplicação mesmo quando aplicado aos familiares do 

paciente. O SCID já foi usado anteriormente em outros estudos post-mortem para a 

obtenção de dados do histórico afetivo dos indivíduos envolvidos e estudos mostram 

que sua aplicação com familiares tem boa correlação com o diagnóstico psíquico 

feito em vida. A escala é dividida em módulos simulando os critérios usados pelo 

DSM-III R, sendo que os módulos podem ser aplicados separadamente para se fazer 
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um diagnóstico específico (Spitzer et al., 1992). Neste estudo, foi usado o módulo do 

SCID para transtorno depressivo maior no passado. Para se fazer o diagnóstico de 

depressão são necessários cinco ou mais critérios da escala, sendo que pelo menos 

um dos critérios correspondentes a humor deprimido e anedonia devem estar 

presentes.   

 

3.5.5  Avaliação do suporte social 

 

• Criada pela Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa de Mercado 

(ABIPEME), em 1978 – classifica a condição sócio-econômica do paciente.  

 

Esta escala foi utilizada para a identificação da rede de suporte social do 

indivíduo, tentando identificar se este fator teria importância na constituição de uma 

possível reserva cognitiva protegendo o idoso de lesões degenerativas cerebrais. A escala 

classifica os indivíduos em cinco diferentes classes sócio-econômicas, sendo a classe A, 

aquela com maior poder aquisitivo e a classe E, aquela com menor poder aquisitivo. 

 

3.5.6  Inclusão no estudo através de critérios clínicos 

          

       No sentido de elevar a sensibilidade do diagnóstico, foram considerados 

como cognitivamente intactos os indivíduos que apresentaram CDR = 0 e IQCODE 

< 3,20. No sentido de elevar a especificidade do diagnóstico de demência, 

consideramos como dementados apenas os indivíduos classificados com CDR ≥ 2 e 

com IQCODE > 3,80.  
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       Os indivíduos com CDR 0,5 e 1 foram excluídos da análise. Isto se deveu 

pela opção de apenas comparar, no presente estudo, indivíduos com diagnósticos 

polarizados para aumentar a chance de encontrar diferenças entre os grupos. 

 

 

3.6  Diagnóstico neuropatológico 

 

O exame neuropatológico foi realizado seguindo critérios e recomendações 

aceitas internacionalmente (Grinberg et al., 2007). A autópsia foi realizada em 

intervalo menor que 20 horas do óbito. Após a remoção da calota craniana, o 

encéfalo foi dividido em hemisférios direito e esquerdo. O hemisfério esquerdo foi 

fixado em paraformaldeído 10% por 14 a 21 dias e então seccionado para 

representação das seguintes áreas: 

 

• Giros frontais superior e médio 

• Giros temporais médio e anterior 

• Giros parietais superior e inferior 

• Área visual – lobo occipital 

• Giro do cíngulo anterior 

• Hipocampo, no nível do corpo geniculado lateral (córtex entorrinal) 

• Amígdala, no nível dos corpos mamilares 

• Gânglios da base, incluindo o núcleo basal de Meynert, na altura da 

comissura anterior 

• Tálamo 
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• Mesencéfalo, incluindo substância negra 

• Ponte 

• Bulbo, na altura dos núcleos olivares 

• Cerebelo 

 

Amostras destas regiões foram incluídas em parafina, seccionadas com 

espessura de 8 micrometros e coradas com hematoxilina e eosina (HeE). Secções 

selecionadas foram imunocoradas com anticorpos específicos contra β-amilóide 

(4G8, comprado da Signet Pathology System), contra proteína tau hiperfosforilada 

(PHF-1, cedido por Peter Davies, Nova York) e contra α-sinucleína (EQV-1, cedido 

por Kenji Ueda, Tókio), de acordo com as Tabelas 5 e 6. Sempre que necessário para 

um diagnóstico apropriado, amostras de outras regiões foram representadas e 

receberam tratamento imunohistoquímico. O diagnóstico neuropatológico foi 

realizado por neuropatologista experiente, cega a todos os dados clíncios obtidos. 

 

Tabela 5. Métodos imunohistoquímicos utilizados no estudo 

Proteína Anticorpo Diluição Sistema de 
detecção 

Cromógeno 

Amilóide 

(Signet) 

4G8 1:10000 Avidina-biotina DAB 

Tau  

(Peter Davies) 

PHF-1 1:500 Avidina-biotina DAB 

Sinucleína 

(Kenji Ueda) 

  EQV-1 1:10000 Avidina-biotina DAB 
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Tabela 6. Áreas imunocoradas e respectivos anticorpos 

Área Anticorpo 

4G8 PHF-1 α – synuclein 

1. Giro frontal superior e médio    

2. Giro temporal anterior e médio    

3. Giro parietal superior e inferior     

4. Cortex visual    

5. Giro do cíngulo anterior    

6. Hipocampo    

7. Amígdala    

8. Gânglios da base    

9. Mesencefalo    

10. Ponte    

11. Bulbo    

12. Cerebelo    

 

3.6.1  Caracterização das placas de amilóide 

 

       Dois tipos de placas senis foram identificadas e contadas: Placas difusas 

(PD), definidas como depósitos de substancia amilóide que não contêm neuritos 

distróficos, detectadas no exame imunohistoquímico anti proteína Beta-amilóide. 

Placas neuríticas, definidas como depósitos amilóides que contêm neuritos 

distróficos, vistos em ambas colorações anti-amilóide e anti-PHF1. Foram 

consideradas como placas neuríticas o subtipo denominado placas core, apresentando 

núcleo compacto central  visto na coloração para proteína Beta-amilóide. (Price e 
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Morris, 1999). O número de placas foi caracterizado através do critério semi-

quantitativo proposto pelo Consortium do Establish a Registry for Alzheimer´s 

Disease. O CERAD leva em consideração apenas a contagem de placas neuríticas 

distribuídas pelas várias regiões do córtex cerebral e classifica-as em quatro estágios:   

 

• CERAD 0 - ausência de placas neuríticas no córtex cerebral. 

• CERAD A - leve (1-5 por campo 100X). 

• CERAD B -  moderada (6-15 por campo 100X). 

• CERAD C - freqüente (>15 por campo 100X). 

 

A Figura 1 ilustra o método semi-quantitativo de contagem de placas 

utilizado. A pontuação foi determinada pela região de maior concentração de placas 

encontrada na lâmina.  
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Figura 1. Método semi-quantitativo de classificação empregado pelo CERAD 

 
Retirado de CERAD GUIDE to the Neuropathological Assessment of Alzheimer´s 
Disease – Mirra et al, 1991 1) representação de estágio leve, 2) representação de 
estado moderado, 3) representação de estágio severo pelo CERAD. Ilustrações 4 a 6  
apresentam colorações pela prata no método de Bielshowsky, representando 
respectivamente, a presença de placas neuríticas em estágio leve, moderado e 
freqüente no córtex cerebral. 
 
 

 

1 

2

3 

4 

5 
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3.6.2  Caracterização dos emaranhados neurofibrilares 

 

Os emaranhados neurofibrilares foram identificados através da 

imunohistoquímica anti-PHF1 como depósitos fibrilares intracitoplasmáticos. A 

distribuição dos achados foi classificada segundo os critérios propostos por Braak e 

Braak (1991), em seis diferentes estágios: 

 

• Estágio I - representa número reduzido de ENFs confinados no córtex 

transentorrinal.  

• Estágio II - moderado ou maior numero de ENFs no córtex 

transentorrinal e poucos no hipocampo. 

• Estágio III - ENFs freqüentes no córtex transentorrinal e entorrinal e 

moderado no hipocampo. 

• Estágio IV - acometimento grave do hipocampo e discreto no isocórtex 

temporal. 

• Estágio V - ENFs freqüentes no isocórtex temporal, frontal e parietal. 

• Estágio VI - presença de ENFs no córtex sensorial primário ou em 

neurônios piramidais da fáscia dentata no hipocampo. 

 

3.6.3  Consenso do National Institute of Aging-Reagan Institute 

  

Foram aplicados os critérios do National Institute of Aging – Reagan 

Institute, de 1997, descrito a seguir: 
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• Baixa probabilidade para DA – CERAD A  e Braak e Braak estágio I ou II. 

• Moderada probabilidade para DA - CERAD B e Braak e Braak estágio 

III ou IV. 

• Alta probabilidade para DA - CERAD C e estadiamento de Braak e 

Braak V ou VI. 

 

3.6.4  Angiopatia amilóide cerebral 

 

Angiopatia amilóide cerebral (AAC) foi computada pela quantidade de vasos 

sangüíneos leptomeníngeos e parenquimatosos afetados por lâmina. Estas alterações 

foram determinadas em lâminas imuno-coradas com anticorpos anti-amilóide e anti-tau. 

 

3.6.5  Alterações relacionadas às sinucleinopatia 

 

No tronco cerebral, os corpúsculos de Lewy (CL) foram avaliados nos 

núcleos comumente afetados pela doença de Parkinson (Braak et al., 2004), através 

de lâminas imunocoradas com os anticorpos contra α-sinucleína. Para o diagnóstico 

neuropatológico de DCL, foram utilizados os critérios recentemente descritos 

(McKeith , 2006).   
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3.6.6  Grãos argirofílicos 

      

A presença de grãos argirofilicos no hipocampo e amígdala e de neurônios 

balonizados foi registrada através da coloração anti-PHF. 

 

3.6.7  Outras alterações vasculares 

 

       A presença de infartos lacunares e de infartos macroscópicos foi 

registrada, assim como a presença de arterioesclerose hialina difusa em vasos 

parenquimatosos e meníngeos. A arterioesclerose hialina é definida como o depósito 

de material protéico de aspecto hialino em posição subendotelial em arteríolas, isto é, 

entre o endotélio e a camada média.  

 

 

3.7  Determinação dos grupos através da correlação de parâmetros 

clínicos e patológicos 

 

       Através dos critérios de correlação clínicos e neuropatológicos, os casos 

foram classificados em três grupos diferentes para a análise: 

 

• Processo Natural de Envelhecimento – grupo senescência - Grupo sem 

comprometimento cognitivo e livre de lesão cerebral típica de DA –  

incluídos os indivíduos que apresentaram  CDR = 0, IQCODE <3,20, 

CERAD 0 ou A e estágio de Braak ≤ III.  
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• Grupo portador de doença de Alzheimer em fase pré-clínica – incluídos 

os indivíduos que apresentaram CDR = 0, IQCODE < 3,20, CERAD B 

ou C e estágio de Braak e Braak ≥ IV. 

• Grupo portador de demência por doença de Alzheimer – incluídos os 

indivíduos que apresentaram CDR ≥ 2, IQCODE > 3,80,  CERAD B ou 

C e estágio de Braak ≥ IV.  

 

Os casos que apresentaram CDR ≥ 2, porém sem apresentar critérios 

anatomopatológicos típicos de DA, foram considerados como portadores de outras 

doenças. Os sujeitos que apresentaram discrepâncias entre os critérios do CERAD e 

o estadiamento de Braak e Braak, foram analisados em separado, quando necessário. 

 

 

3.8  Fatores relacionados à senescência e à senilidade cerebral 

 

       Os grupos foram comparados entre si quanto a prevalência dos seguintes 

fatores clínicos: 

 

• Idade 

• Gênero 

• Etnia – avaliada através da impressão do informante e dividida em 

indivíduos negros, pardos, brancos e amarelos. 
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• Escolaridade – avaliada através do número de anos de educação formal. 

Indivíduos alfabetizados de maneira informal foram considerados como 

tendo 1 ano de escolaridade. 

• História de hipertensão arterial sistêmica – avaliada através de relato de 

familiares da presença de hipertensão arterial sistêmica ou uso de 

medicação anti-hipertensiva, conforme definido em literatura (Chobanian 

et al., 2003) 

• História de diabetes mellitus 

• Tabagismo – considerados apenas aqueles com história de tabagismo por 

mais de cinco anos. 

• Etilismo  

• História de acidente vascular cerebral 

• História de evento cardiovascular prévio 

• Depressão maior – avaliada pela escala SCID  

• Alterações funcionais – avaliadas através das escalas de Katz e Lawton 

• Alterações comportamentais – avaliada através da escala NPI 

• Suporte social – avaliada através da escla ABIPEME 

• História de trauma crânio encefálico 

• História de terapia de reposição de hormônios sexuais em mulheres 

• História familiar de demência – em parentes de primeiro grau 
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Além dos fatores clínicos e demográficos, foi comparada, entre os grupos, a 

prevalência dos seguintes fatores patológicos microscópicos: 

 

• Presença de grãos argirofílicos 

• Presença de Corpúsculos de Lewy 

• Presença de Arterioesclerose hialina difusa 

• Presença de microinfartos cerebrais 

• Presença de angiopatia amilóide cerebral 

 

 

3.9  Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada através do programa Statistic Package for 

Social Scientists (SPSS) versão 13,0. As variáveis contínuas foram comparadas entre 

os grupos usando-se análise de variância. Quando foram observados desvios 

grosseiros da distribuição normal, foi adotado o teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis. Nos casos em que foi rejeitada a hipótese de igualdade das distribuições da 

variável resposta entre os diversos grupos, estes foram comparados 2 a 2 pelo teste 

de Mann-Whitney. As variáveis categóricas foram analisadas através de Teste chi-

quadrado. O nível de significância utilizado foi P < 0,05. As variáveis com 

associação com P < 0,10 foram incluídas em análise de regressão logística, usando o 

método Forward LR para todas as análises. Todas as análises multivariadas foram 

ajustadas para as variáveis: idade, sexo e escolaridade.  



 

 

4  RESULTADOS 
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4.1  Caracterização da amostra  

 

Cento e quarenta e um indivíduos, com idade maior ou igual a 80 anos, foram 

incluídos no estudo. A caracterização desta amostra pode ser visualizada na Tabela 7.  

 

Tabela 7. Dados demográficos referentes à amostra incluída no estudo  

Idade, mediana (valores extremos)  83,0 (80-99) 

Sexo feminino, n (%) 93 (65,9) 

Etnia, n (%)  

     Brancos  102 (72,3) 

     Negros  24 (17,0) 

     Pardos 9 (6,4) 

     Amarelos 6 (4,3) 

Escolaridade, mediana (extremos) 2,0 (0-15) 

Classe sócio-econômica, ABIPEME, n (%)  

     Classe A 13 (9,2) 

     Classe B 34 (24,1) 

     Classe C 52 (36,9) 

     Classe D  40 (28,4) 

     Classe E 2 (1,4) 

Tabagismo, n (%) 53 (37,6) 

Abuso de Alcool, n (%) 14 (9,9) 

Hipertensão arterial, n (%) 91 (64,5) 

Diabetes mellitus, n (%) 38 (26,8) 

Doença cardiovascular, n (%) 52 (36,9) 
       “continua” 



56 Resultados 

Doença cerebrovascular, n (%) 41 (29,1) 

Depressão maior, n (%) 27 (19,1) 

Escala de Katz, mediana (extremos) 3,0 (0-6,0) 

Escala de Lawton, mediana (extremos) 1,5 (0-8,0) 

NPI, mediana (extremos) 4,0 (0-120,0) 

IQCODE, mediana (extremos) 3,06 (2,88-5,00) 

CDR soma de casas, mediana 
(extremos) 

0,5 (0-18) 

“conclusão” 

       

Os familiares abordados pela equipe de estudo, no SVOC, que consentiram 

com a doação do encéfalo e com participação na aplicação da entrevista clínica 

foram, na maior parte das vezes, parentes de primeiro grau dos falecidos, 

principalmente filhos ou filhas. Em 72% dos casos, o informante residia com o 

indivíduo na mesma habitação e nos outros 28% mantinha convívio constante com o 

idoso de, no mínimo, uma vez por semana. A distribuição do grau de parentesco do 

informante com o indivíduo estudado pode ser visualizada na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Grau de parentesco entre o informante e o indivíduo incluído no estudo 

Parentesco n (%) 

Filha 52 (36,8) 

Filho 46 (32,6) 

Netos  24 (17,0) 

Sobrinhos 12 (8,5) 

Irmã 3 (2,1) 

Esposa 2 (1,5) 

Genro ou Nora 2 (1,5) 
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4.2  Sobre a correlação clínico-patológica 

 

Entre as graduações propostas pela escala do CDR, aquela que mais abrigou 

indivíduos foi a classe CDR 0, que representa os indivíduos livres de 

comprometimento cognitivo. No entanto, considerando as classes de CDR 1, 2 e 3 

como aquelas relacionadas aos diferentes estágios de demência, encontra-se 

prevalência de 41,1% deste transtorno na população analisada. A distribuição dos 

141 indivíduos incluídos no estudo, quanto à classificação pela escala do CDR pode 

ser visualizada na Figura 2. 
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Figura 2. Distribuição dos casos através da pontuação na escala do CDR 

 

Os casos classificados como CDR 0,5 e 1 não foram analisados neste estudo. 

Entre os casos remanescentes, não houve divergências entre à classificação do CDR 

e a pontuação do IQCODE. A mediana da pontuação do IQCODE encontrada nos 

indivíduos portadores de CDR igual a zero foi de 3,00 pontos (2,88 – 3,12). Entre os 
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indivíduos portadores de CDR ≥ 2, a mediana da pontuação de IQCODE encontrada 

foi de 4,67 pontos (3,84-5,00).  

Nove participantes incluídos na amostra inicial (6,4%) preencheram os 

critérios clínicos propostos, porém, apresentaram discrepâncias entre a classificação 

para ENF proposta por Braak e Braak e o critério para placas amilóides proposto 

pelo CERAD. Entre estes indivíduos, todos possuidores de CDR igual a zero, cinco 

apresentaram classificação do CERAD B ou C em concomitância com estágios de 

Braak e Braak ≤ III e outros 4 casos apresentaram estágio de Braak e Braak ≥ IV, 

porém em combinação com CERAD 0 ou A. 

Estes casos revelando discrepâncias foram estudados separadamente, quando 

necessário, como no caso da análise da análise aprofundada dos indivíduos 

possuídores de CDR igual a zero, descrita a seguir.  

A correlação clínico-patológica demonstrou que a concentração e distribuição 

tanto das placas neuríticas, quanto dos emaranhados neurofibrilares foram 

significativamente maiores nos indivíduos portadores de demência, em relação 

àqueles com cognição preservada. Cerca de 60% dos indivíduos portadores de 

demência preencheram os critérios neuropatológicos estabelecidos para DA, 

enquanto nos indivíduos com cognição preservada, esta porcentagem foi de 

aproximadamente 27%. Esta correlação pode ser melhor observada na Tabela 9.  

 

Tabela 9. Correlação entre parâmetros clínicos e anatomopatológicos adotados  

 Braak ≤ III e  

CERAD 0 ou A 

Braak ≥ IV e  

CERAD B ou C 

Cognição intacta, n (%)           
CDR 0 e IQCODE < 3,20 

35 (72,9) 13 (27,1) 

Demência, n (%) 

CDR ≥ 2 e IQCODE > 3,80 

13 (39,8) 21 (60,2) 
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Após a análise clínica e anatomopatológica, 82 sujeitos permaneceram 

candidatos à divisão nos grupos propostos e à comparação da presença dos fatores 

clínicos e microscópicos entre estes grupos. A correlação clinicopatológica resultou 

na formação de quatro grupos: senescência, portadores de DA pré-clínica, demência 

causada por DA e outras doenças. 

Dos 82 sujeitos remanescentes, 35 (42,7%) preencheram os critérios 

clinicopatológicos para o grupo senescência, livres de alterações cognitivas 

clinicamente e de lesões cerebrais típicas de DA. Outros 13 indivíduos (15,8%) 

apresentaram cognição preservada, porém revelaram estágios avançados de evolução 

neuropatológica tanto para as alterações amilóides (CERAD B ou C) quanto 

neurofibrilares (Braak e Braak ≥ IV). Estes casos foram classificados como 

portadores de DA pré-clínica.   

Vinte e um indivíduos (25,6%) preencheram os critérios adotados para o 

grupo de demência por DA, apresentando declínio cognitivo e preenchendo critérios 

neuropatológicos para DA.  

Outros 13 indivíduos também foram diagnosticados como portadores de 

demência, contudo, não apresentavam lesões neuropatológicas típicas de DA. Foram 

classificados como portadores de outras doenças. Seis foram diagnosticados como 

portadores de demência vascular, um preencheu critérios para demência por 

corpúsculos de Lewy, umapresentou demência associada à doença de Parkinson e os 

cinco restantes não apresentaram achados neuropatológicos característicos e foram 

classificados como portadores de demência de origem indeterminada. Não foram 

encontrados indivíduos com diagnóstico de demência causada por grãos argirofílicos. 

Devido a elevada heterogeneidade em relação ao diagnóstico e por não atender aos 



60 Resultados 

objetivos principais do estudo, o grupo de portadores de outras doenças não foi 

comparado com os outros grupos quanto a prevalência de fatores clínicos e 

microvasculares. A separação dos grupos para análise pode ser melhor visualizada na 

Figura 3. 

 

 

          

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3. Seleção dos indivíduos e composição dos grupos para análise 

 

 

Atenderam ao critério clínico 
n = 91 

Atenderam ao critério neuropatológico
n = 82 
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Grupo DA pré-clínica
n = 13 (15,8%) 

Outras demências 
n = 13 (15,8%) 

Demência por 
Alzheimer 

n = 21 (25,6%) 
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4.3  Os indivíduos portadores de CDR igual a zero 

 

Quanto aos diferentes critérios neuropatológicos utilizados para o diagnóstico 

ou estadiamento da DA, dos 57 indivíduos portadores de CDR igual a 0 incluídos na 

amostra inicial, 17 (29,8%) foram classificados como em estágio de Braak e Braak ≥ 

IV. Dezoito (31,6%) tinham distribuição moderada ou freqüente de placas neuríticas 

no córtex cerebral, sendo classificados como CERAD B ou C. Onze (19,3%) 

preencheram requisitos para probabilidade moderada ou elevada de DA pelo critério 

do NIA-RI. A distribuição dos indivíduos classificados como CDR igual a zero, de 

acordo com os três critérios neuropatológicos utilizados pode ser visualizada nas 

Figuras 4, 5 e 6. 
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Figura 4. Distribuição dos casos CDR igual a zero de acordo com a classificação de 

Braak e Braak 
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Figura 5. Distribuição dos casos com CDR igual a zero de acordo com o critério do 

CERAD 
NOTA: A – presença discreta  B – presença moderada, C – presença difusa de placas neuríticas no 
córtex cerebral. CERAD – Consortium to Establish a Registry on Alzheimer´s Disease. 
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Figura 6. Distribuição dos casos com CDR igual a zero de acordo com a classificação 

do NIA-RI 
NOTA: NA – não se aplica o critério, baixa, média e alta probabilidades de diagnóstico de Alzheimer 
pelo critério NIA-RI – National Institute of Aging – Reagan Institute         
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Através dos gráficos é possível perceber que são poucos, apenas 7%, os 

indivíduos com cognição normal e completamente livres de emaranhados 

neurofibrilares no hipocampo e no córtex entorrinal, ou seja, com classificação de 

Braak e Braak igual a zero. A maior parte dos indivíduos foi classificada nos estágios 

II e III de Braak e Braak. Inversamente, de acordo com o critério proposto pelo 

CERAD, a maior parte dos indivíduos livres de comprometimento cognitivo, cerca 

de 58%,  apresentou ausência de placas neuríticas no córtex cerebral. 

O critério do NIA-RI mostrou-se extremamente seletivo e de pouca valia na 

classificação dos casos. Aproximadamente 70% dos indivíduos classificados como 

CDR igual a 0 não se enquadraram em um dos critérios propostos por esta 

classificação. Isto se deveu principalmente a freqüentes e discretas divergências entre 

a classificação de Braak e Braak e do CERAD, principalmente a presença de estágios 

I ou II de Braak combinados com ausência de placas neuríticas pelo CERAD e a 

presença do estágio IV de Braak e Braak  ocorrendo em conjunto com freqüentes 

placas neuríticas no córtex cerebral (CERAD C). 

 

 

4.4  Análise univariada  

 

4.4.1  A Análise univariada utilizando apenas critérios clínicos ou 

neuropatológicos 

 

A prevalência das variáveis clínicas e microscópicas foi inicialmente 

comparada entre grupos com diagnóstico realizado, exclusivamente, através de 
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parâmetros clínicos, divididos em indivíduos com cognição normal (CDR = 0 e 

IQCODE < 3,20) e indivíduos portadores de demência (CDR ≥ 2 e IQCODE > 3,80). 

Os resultados desta comparação podem ser visualizados na Tabela 10.  

 

Tabela 10. Prevalência das variáveis estudadas em indivíduos livres de demência e 
dementados – Análise Univariada 

Características CDR 0 

(N=48) 

CDR 2 e 3 

(N=34) 

P 

Idade, anos, mediana (extremos) 83,0 (80-97) 83,0 (80-99) 0,37 

Gênero feminino, n (%) 25 (47,9) 29 (85,3) <0,01 

Raça negra, n (%) 6 (13,0) 7 (23,3) 0,24 

Escolaridade, anos, mediana (valores 
extremos) 

3,5 (0-13) 1,5 (0-15) 0,13 

Tabagismo, n (%)  23 (47,9)  8 (23,5) 0,02 

Hipertensão Arterial, n (%) 34 (70,8) 19 (55,9) 0,16 

Diabetes mellitus, n (%) 9 (18,8)  13 (38,2) 0,05 

Evento cerebrovascular, n (%) 14 (29,2) 10 (29,4) 0,98 

Evento cardiovascular, n (%)  17 (35,4) 13 (38,2) 0,79 

Depressão maior – SCID, n (%) 8 (16,7) 8 (23,5) 0,44 

Classes A e B – ABIPEME, n (%) 15 (31,3) 13 (38,2) 0,51 

Abuso de Álcool, n (%) 6 (12,5) 2 (5,9) 0,32 

Grãos argirofílicos, n (%)  6 (12,5)  3 (8,8) 0,60 

Microinfartos, n (%) 12 (25,0) 12 (35,3) 0,31 

Arterioesclerose hialina difusa, n (%) 13 (27,1) 21 (61,8) <0,01 

Angiopatia Amilóide, n (%)  8 (16,7) 12 (35,3) 0,05 

Corpúsculos de Lewy, n (%)  3 (6,3) 2 (5,9) 0,95 
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Gênero feminino, diabetes mellitus e arterioesclerose hialina difusa foram 

mais prevalentes entre os indivíduos com CDR ≥ 2. Tabagismo, em contrapartida, foi 

mais prevalente entre os indivíduos com CDR igual a 0. 

Não houve relatos de casos com história de trauma crânio encefálico ou terapia 

de reposição hormonal entre as mulheres. Apenas dois indivíduos apresentaram 

história familiar para a demência, ambos no grupo portador de CDR ≥ 2. 

O mesmo tipo de comparação foi realizada com grupos determinados, 

exclusivamente, através dos critérios de diagnóstico neuropatológico. Os grupos 

foram divididos entre indivíduos que preencheram critérios neuropatológicos para 

DA (CERAD B ou C e Braak e Braak ≥ IV) confrontados com indivíduos que não 

preencheram critérios neuropatológicos para DA (CERAD 0 ou A e Braak e Braak ≤ 

III). Os resultados desta comparação podem ser visualizados na Tabela 11. 
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Tabela 11. Prevalência das variáveis para os indivíduos que preencheram e não 
preencheram os critérios neuropatológicos para doença de Alzheimer – Análise 
Univariada 

Características Sem critérios 

(n=48) 

 Com 
critérios 

(n=34) 

 P  

Idade, anos, mediana (Valores extremos) 83,0 (80-95) 83,0 (80-99) 0,28 

Gênero feminino, n (%) 28 (58,3) 26 (76,5) 0,09 

Raça negra, n (%) 9 (20,0) 4 (12,9) 0,42 

Escolaridade, anos, mediana (Extremos) 2,0 (0-13) 2,0 (0-15) 0,20 

Tabagismo, n (%) 23 (47,9) 8 (23,5) 0,02 

Hipertensão arterial, n (%) 33 (68,8) 20 (58,8) 0,35 

Diabetes mellitus, n (%) 12 (25,0) 10 (29,4) 0,66 

Evento cerebrovascular, n (%) 17 (35,4) 7 (20,6) 0,15 

Evento cardiovascular, n (%) 19 (39,6) 11 (32,4) 0,50 

Depressão maior – SCID, n (%)  9 (18,8)  7 (20,6) 0,84 

Classes A e B – ABIPEME, n (%) 13 (27,1) 16 (47,1) 0,11 

Abuso de Álcool, n (%)  5 (10,4) 3 (8,8) 0,81 

Arterioesclerose hialina difusa, n (%) 18 (37,5) 16 (47,1) 0,39 

Microinfartos, n (%) 13 (27,1) 11 (32,4) 0,61 

Angiopatia amilóide, n (%) 5 (10,4) 15 (44,1) <0,01 

Corpúsculo de Lewy, n (%) 3 (6,3) 2 (5,9) 0,95 
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Diferentemente do que ocorreu quando os grupos foram determinados 

apenas através de critérios clínicos, nesta análise, apenas a angiopatia amilóide 

foi mais prevalente no grupo de indivíduos que preencheram critérios 

neuropatológicos para DA. Tabagismo foi mais freqüente entre aqueles que não 

preencheram critério neuropatológico para DA. Não houve diferença estatística 

entre os grupos em relação à distribuição de gêneros e a freqüência de diabetes 

mellitus e arterioesclerose hialina. 

 

4.4.2 A análise univariada a partir da correlação clinicopatológica 

 

A correlação clinicopatológica resultou na formação de quatro grupos, como 

descrito anteriormente. O grupo portador de outras síndromes demenciais, que não a 

DA, não foi incluído na análise, restando os seguintes três grupos: grupo senescência, 

grupo DA pré-clínica e grupo demência por Alzheimer. A prevalência das variáveis 

clínicas e microscópicas analisadas nos três grupos pode ser visualizada nas Tabelas 

12 e 13, respectivamente. 
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Tabela 12. Prevalência das variáveis clínicas comparadas entre os grupos 
determinados pela correlação clinicopatológica  – Análise Univariada 

Características Senescência 

(n=35) 

DA pré-
clinica 

(n=13) 

Demência 
por DA 

(n=21) 

 P  

Idade, anos, mediana (extremos)   83,0 (80-95) 83,0 (80-97) 83,0 (80-98) 0,47 

Gênero feminino, n (%) 17 (48,6) 8 (61,5) 18 (85,7) 0,02 

Raça Negra, n (%) 6 (18,2) 0 4 (22,2) 0,20 

Escolaridade, anos, mediana 
(valores extremos) 

3,0 (0-13) 4,0 (0-12) 2,0 (0-15) 0,37 

Tabagismo, n (%) 20 (57,1) 3 (23,1) 5 (23,8) 0,02 

Hipertensão arterial, n (%) 26 (74,3) 8 (61,5) 12 (57,1) 0,38 

Diabetes mellitus, n (%) 6 (17,1) 3 (23,1)  7 (33,3) 0,38 

Evento Cerebrovascular, n (%) 7 (20,6) 4 (30,8) 3 (14,3) 0,41 

Evento Cardiovascular, n (%) 13 (37,1) 4 (30,8) 7 (33,3) 0,90 

Depressão Maior – SCID, n (%) 6 (17,1) 2 (15,4) 5 (23,8) 0,78 

Classes A e B – ABIPEME, n (%) 9 (25,7) 6 (46,2) 9 (42,9) 0,27 

Abuso de álcool, n (%) 4 (11,4) 2 (15,4) 1 (4,8) 0,57 
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Nesta análise, houve diferença entre os grupos quanto ao gênero feminino e 

quanto ao tabagismo. Não houve diferença estatisticamente significativa quanto à 

freqüência de diabetes mellitus, como observado na análise realizada com 

diagnóstico baseado apenas em critérios clínicos.  

 

Tabela 13. Prevalência das variáveis microscópicas comparadas entre os grupos 
determinados a partir da correlação clinicopatológica – Análise Univariada 

Características Senescência 

(n=35) 

DA pré-
clínica 

(n=13) 

Demência 
por DA 

(n=21) 

 P  

Corpúsculos de Lewy, n (%) 2 (5,7) 1 (7,7) 1 (4,8) 0,98 

Angiopatia Amilóide, n (%) 2 (5,7) 6 (46,2) 9 (42,9) <0,01 

Microinfartos, n (%) 8 (22,9) 4 (30,8) 7 (33,3) 0,67 

Arterioesclerose hialina, n (%) 11 (31,4) 2 (15,4) 14 (66,7) <0,01 

 

Com base na divisão dos grupos através de critérios de correlação 

clinicopatológica, tanto a angiopatia amilóide cerebral, quanto a arterioesclerose 

hialina difusa foram significativamente diferentes entre os grupos. 

 

 

4.5  A análise multivariada a partir das correlação clinicopatológica 

 

As variáveis clínicas gênero e tabagismo, que se mostraram estatisticamente 

significativas na análise univariada comparando os grupos da correlação 

clinicopatológica, foram introduzidas em modelo de regressão logística, ajustado 

para idade e escolaridade. Os três grupos, senescência, DA pré-clínica e demência 
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por DA foram comparados dois a dois. A Tabela 14 mostra os resultados da 

comparação entre os grupos senescência e demência por DA.  

 

Tabela 14. Regressão logística comparando as variáveis clínicas entre os grupos 
senescência e demência por doença de Alzheimer 

Variável Razão de chances  

(IC 95%)* 

P 

Gênero feminino 6,35 (1,58-25,51) <0,01 

Tabagismo  - 0,09 

Idade (anos)  - 0,18 

Escolaridade (anos)  - 0,80 

NOTA: *Intervalo de confiança da média 

 

Nesta análise, o gênero feminino permaneceu mais prevalente no grupo de 

demência por DA. O tabagismo perdeu poder estatístico por apresentar interação 

com a variável sexo. Para eliminar tal interferência, foram conduzidas análises 

semelhantes de regressão logística, ajustadas para idade e escolaridade, nos 

subgrupos do gênero feminino e masculino. Os resultados desta análise de subgrupos 

podem ser visualizados na Tabela 15. 

 

Tabela 15. Prevalência de Tabagismo nos subgrupos de mulheres e homens – 
Regressão Logística 

Tabagismo n, 
(%) 

Senescência Demência por 
DA 

P Razão de 
chances  

(IC 95%)* 

Mulheres  9 (52,9)  2 (11,1) 0,01 9,00 (1,56-
51,87) 

Homens  11 (61,1) 3 (100,0) 0,16 - 

NOTA: *Intervalo de confiança da média 
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No subgrupo das mulheres, o tabagismo foi significativamente mais 

prevalente no grupo senescência. O mesmo efeito não foi demonstrado no subgrupo 

de homens. 

Os resultados da regressão logística comparando as variáveis clínicas gênero 

e tabagismo entre os grupos DA pré-clínica e demência por DA podem ser 

visualizados na Tabela 16. 

 

Tabela 16. Regressão Logística comparando os grupos doença de Alzheimer pré-
clínica e demência por doença de Alzheimer quanto à prevalência das variáveis 
clínicas 

Variável Razão de chances  

(IC 95%)* 

P 

Gênero feminino  - 0,11 

Tabagismo  - 0,96 

Idade (anos)  - 0,54 

Escolaridade (anos)  - 0,26 

NOTA: *Intervalo de confiança da média 

 

Não houve diferenças entre os grupos DA pré-clínica e demência por DA 

quanto às variáveis analisadas na regressão logística. 

Os resultados da análise multivariada comparando a freqüência das 

variáveis clínicas entre os grupos senescência e DA pré-clínica pode ser 

visualizada na tabela 17. 
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Tabela 17. Regressão Logística comparando os grupos senescência e doença de 
Alzheimer pré-clínica quanto à  prevalência variáveis clínicas 

Variável Razão de chances  

(IC 95%)* 

P 

Tabagismo 4,44 (1,04-19,01) 0,04 

Sexo feminino  - 0,63 

Idade (anos)  - 0,82 

Escolaridade (anos)  - 0,20 

NOTA: *Intervalo de confiança da média 

 

O tabagismo foi mais prevalente nos indivíduos do grupo senescência, em 

comparação com aqueles do grupo DA pré-clínica. Não houve diferença entre os 

grupos quanto à distribuição do gênero. 

 

 

4.6  A análise das variáveis histopatológicas  

 

       As variáveis microscópicas analisadas se dividiram na presença de 

corpúsculos de Lewy e na presença de alterações microvasculares (angiopatia 

amilóide cerebral, arterioesclerose hialina difusa e microinfartos cerebrais). Análises 

comparativas univariadas foram conduzidas entre os três grupos. As tabelas 18, 19 e 

20 ilustram os resultados encontrados. 
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Tabela 18. Prevalência das variáveis microscópicas nos grupos senescência e 
demência  por Alzheimer – Análise Univariada  

Características Senescência 

(n=35) 

 Demência 
por DA 

(n=21) 

 P  

Corpúsculo de Lewy, n (%) 2 (5,7) 1 (4,8) 0,88 

Microinfartos, n (%) 8 (22,9) 7 (33,3) 0,31 

Arterioesclerose hialina difusa, n (%) 11(31,4) 14 (66,7) 0,01 

Angiopatia Amilóide, n (%) 2 (5,7) 9 (42,9) <0,01 

 

Tabela 19. Prevalência das variáveis microscópicas nos grupos doença de Alzheimer 
pré-clínica e demência por Alzheimer – Análise Univariada  

Características DA pré-clínica 

(n=13) 

 Demência 
por DA 

(n=21) 

 P  

Corpúsculo de Lewy, n (%) 1(7,7) 1 (4,8) 0,72 

Microinfartos, n (%) 4 (30,8) 7 (33,3) 0,88 

Arterioesclerose hialina difusa, n (%) 2 (15,4) 14 (66,7) <0,01 

Angiopatia Amilóide, n (%) 6 (46,2) 9 (42,9) 0,85 

 

Tabela 20. Prevalência das variáveis microscópicas nos grupos senescência e doença 
de Alzheimer pré-clínica – Análise Univariada  

Características Senescência 

(n=35) 

 DA pré-
clínica 

(n=13) 

 P  

Corpúsculo de Lewy, n (%) 2 (5,7) 1 (7,7) 0,80 

Microinfartos, n (%) 8 (22,9) 4 (30,8) 0,57 

Arterioesclerose hialina difusa, n (%) 11 (31,4) 2 (15,4) 0,27 

Angiopatia Amilóide, n (%) 2 (5,7) 9 (42,9) <0,01 
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A angiopatia amilóide foi mais freqüente nos grupos DA pré-clínica e 

demência por DA, em relação ao grupo senescência. Não houve diferença estatística 

em relação aos dois grupos que preencheram critérios neuropatológicos para DA.  

A arterioesclerose hialina foi mais freqüente no grupo demência por DA em 

relação aos outros dois grupos. Não houve correlação entre a presença de 

arterioesclerose hialina difusa e a idade (P = 0,29), escolaridade (P = 0,39),  

tabagismo (P = 0,69), gênero (P = 0,45), ou em relação aos seguintes fatores de risco 

cardiovascular: hipertensão arterial (P = 0,35) , doença cardiovascular (P = 0,25) e 

história de acidente vascular cerebral (P = 0,31). Houve correlação entre a presença 

de arterioesclerose hialina e diabetes mellitus (35,0% nos não diabéticos versus 

59,1% nos diabéticos, P = 0,05). 

Não foram encontradas diferenças estatísticas entre os grupos, quanto à 

presença de microinfartos ou de corpúsculos de Lewy. 

 

 

4.7  Sobre a avaliação funcional e comportamental  

 

As escalas de avaliação funcional de Katz para atividades básicas da vida 

diária e de Lawton para avaliar as atividades instrumentais da vida diária, assim 

como o inventário neuropsicológico para avaliação de distúrbios comportamentais, 

foram comparadas entre os três grupos determinados pela correlação 

clinicopatológica. A comparação das pontuações destes instrumentos nos três grupos 

pode ser visualizada nas Tabelas 21, 22 e 23. 
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Tabela 21. Pontuação das escalas funcionais e comportamental entre os grupos 
senescência e demência por Alzheimer – Análise Univariada  

Características Senescência 
(n=35) 

 Demência 
por DA 
(n=21) 

 P  

Escala de Katz, mediana (Extremos) 6,0 (0,5-6,0) 0  (0-5,5) <0,01 

Escala de Lawton, mediana (Extremos) 6,0 (0-8,0) 0  (0-2,0) <0,01 

NPI, mediana (Extremos) 0 (0-23) 23,0 (0-120) <0,01 

 

Tabela 22. Pontuação das escalas funcionais e comportamental entre os grupos 
doença de Alzheimer pré-clínica e demência por Alzheimer – Análise Univariada  

Características DA pré-
clínica 
(n=13) 

 Demência 
por DA 
(n=21) 

 P  

Escala de Katz, mediana (Extremos) 4,0 (0-6) 1,5 (0-5,5) <0,01 

Escala de Lawton, mediana (Extremos) 6,0 (0-8) 0 (0-2) <0,01 

NPI, mediana (Extremos) 0 (0-54) 23.0 (0-120) 0,02 

 

Na comparação entre os grupos livres de demência: senescência e DA pré-

clínica, a pontuação das escalas de avaliação cognitiva também foi considerada, 

através dos valores obtidos pelo IQCODE e pela soma das caselas do CDR. 

 

Tabela 23. Pontuação das variáveis funcionais e comportamental entre os grupos 
senescência e DA pré-clínica – Análise Univariada  

Características Senescência 
(n=35) 

 DA pré-
clínica 
(n=13) 

 P  

Escala de Katz, mediana (Extremos) 6,0 (0,5-6,0) 4,0 (0-6) 0,15 

Escala de Lawton, mediana (Extremos) 6,0 (0-8) 6,0 (0-8) 0,74 

NPI, mediana (Extremos) 0 (0-23) 0 (0-54) 0,62 

CDR soma das casas, mediana (Extremos) 0 (0-3) 0 (0-1) 0,21 

IQCODE, mediana (Extremos) 3,00 (0-0,20) 3,00 (0-0,11) 0,20 
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O grupo de indivíduos portadores de demência por DA apresentou maior 

comprometimento funcional e comportamental do que os outros dois grupos. Não 

houve diferença, do ponto de vista funcional ou comportamental entre os grupos 

senescência e DA pré-clínica, ambos livres de transtornos cognitivos. 

 

 

4.8  Um estudo aprofundado acerca dos indivíduos com cognição 

preservada 

 

       Para aprofundar o estudo das diferenças entre a senescência e a DA pré-

clínica, foi realizada análise univariada adicional incluindo todos os indivíduos 

participantes do estudo portadores de CDR igual a zero. Esta análise foi conduzida 

separadamente  para a presença de placas de amilóide, através do critério do CERAD 

e para a presença de emaranhados neurofibrilares de acordo com a classificação de 

Braak e Braak. Como os critérios foram desmembrados, nesta análise foram 

incluídos os nove indivíduos que apresentaram discrepâncias entre o critério do 

CERAD e a classificação de Braak e Braak.  

       Os resultados da comparação das variáveis clínicas entre os grupos 

classificados como: Braak e Braak ≤ III e Braak e Braak ≥ IV, podem ser vistos na 

Tabela 24. Os resultados da comparação das mesmas variáveis entre os grupos 

classificados como: CERAD 0 ou A e CERAD B ou C, podem ser visualizados na 

Tabela 25. 
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Tabela 24. Prevalência das variáveis clínicas nos grupos classificados como Braak e 
Braak ≤ III e Braak e Braak ≥ IV – Análise Univariada 

Características  Braak ≤ III 
(n=40) 

 Braak ≥ IV 
(n=17) 

 P  

Idade, anos, mediana (extremos) 83,0 (80-95) 85,0 (80-97) 0,62 

Gênero feminino, n (%) 18 (45,0) 9 (52,9) 0,58 

Escolaridade, anos, mediana (extremos) 3,0 (0-13) 4,0 (0-12) 0,03 

Tabagismo, n (%) 23 (57,5) 6 (35,3) 0,12 

Hipertensão arterial, n (%) 29 (72,5) 10 (58,8) 0,31 

Diabetes mellitus, n (%) 7 (17,5) 4 (23,5) 0,60 

Evento cerebrovascular, n (%) 10 (25,0) 4 (23,5) 0,91 

Evento cardiovascular, n (%) 17 (42,5) 3 (29,4) 0,35 

Depressão maior – SCID, n (%)  6 (15,0)  2 (11,8) 0,75 

Classes A e B – ABIPEME, n (%) 11 (27,5) 7 (41,2) 0,31 

Abuso de Álcool, n (%)  5 (12,5) 4 (23,5) 0,30 
 

Tabela 25. Prevalência das variáveis clínicas nos grupos com critério do CERAD 0 
ou A e CERAD B ou C – Análise Univariada 

Características  CERAD 0  
ou A 

(n=40) 

 CERAD B 
ou C 

(n=17) 

 P  

Idade, anos, mediana (Extremos) 83,0 (80-95) 85,0 (80-97) 0,58 

Gênero feminino, n (%) 21 (46,2) 9 (50,0) 0,79 

Escolaridade, anos, mediana (Extremos) 4,0 (0-13) 3,5 (0-12) 0,59 

Tabagismo, n (%) 23 (59,0) 6 (33,3) 0,07 

Hipertensão arterial, n (%) 28 (71,8) 11 (61,1) 0,42 

Diabetes mellitus, n (%) 7 (17,9) 4 (22,2) 0,70 

Evento cerebrovascular, n (%) 10 (25,6) 4 (22,2) 0,78 

Evento cardiovascular, n (%) 14 (35,9) 8 (44,4) 0,54 

Depressão maior – SCID, n (%)  6 (15,0)  2 (11,8) 0,75 

Classes A e B – ABIPEME, n (%) 10 (25,6) 8 (44,4) 0,16 

Abuso de Álcool, n (%)  6 (15,4) 2 (11,1) 0,67 
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A escolaridade foi o único fator que apresentou diferença estatística entre os 

grupos quando o critério neuropatológico considerado foram os emaranhados 

neurofibrilares. Este resultado se comprova na regressão logística, ajustada para sexo 

e idade e tabagismo, que apresentou P <0.10. Os dados da regressão logística podem 

ser visualizados na Tabela 26.   

 

Tabela 26. Regressão Logística comparando os grupos Braake Braak ≤ III e Braak e 
Braak ≥ IV quanto às variáveis clínicas 

Variável Razão de Chances  

(IC 95% )* 

P 

Escolaridade (anos)  1,22 (1,01 – 1,47) 0,04 

Tabagismo  - 0,15 

Idade (anos)  - 0,59 

Sexo feminino  - 0,66 

NOTA: *Intervalo de confiança da média 

 

A análise que avaliou o diagnóstico neuropatológico exclusivamente através 

das placas neuríticas pelo CERAD não evidenciou nenhuma diferença entre os 

grupos no que se refere às variáveis estudadas. 

Houve correlação entre o nível de escolaridade e o nível sócio-econômico 

avaliado pela escala da ABIPEME. A mediana de anos estudados foi de 4,0 para as 

classes A e B e de 1,0 para as demais classes. (P < 0,01). No entanto, não houve 

diferenças significativas entre os grupos analisados quanto ao perfil sócio-

econômico. 

          



 

 

5  DISCUSSÃO  
 



80 Discussão 

 

 

 

5.1 O limite entre a senescência e senilidade cerebral 

 

A percepção equivocada de que o processo de envelhecimento estaria 

invariavelmente relacionado com declínio e dependência funcional iniciou-se na 

Antiguidade e reinou absoluta, através dos tempos, até a era Moderna. A perda da 

independência e da autonomia foi considerada como parte natural do processo de 

envelhecimento por diversos pensadores influentes em suas respectivas épocas. Ao 

permencecerem impregnadas no pensamento humano por muito tempo, estas idéias 

encontram eco, ainda nos dias de hoje, naqueles que associam o envelhecimento ao 

sofrimento, à dependência e à decrepitude e buscam evitar um processo que é tão 

biológico e natural quanto o próprio viver, nascer ou o morrer.   

Os resultados deste estudo permitem contrariar a visão dos pensadores 

antigos e daqueles que associam o envelhecimento ao declínio funcional. Todos os 

indivíduos analisados no estudo possuíam 80 anos ou mais, ou seja, já tinham 

passado por um período longo do processo natural de envelhecimento. No entanto, a 

maior parte destes indivíduos não apresentou demência, ou prejuízo funcional 

motivado por declínio cognitivo. Além disso, cerca de 34% tinham a cognição 

absolutamente normal, livres também de comprometimento cognitivo leve, aferido 

através da classe 0,5 do CDR. Entre estes indivíduos com cognição normal, três 

quartos não apresentavam achados neuropatológicos típicos de DA ou os 

apresentavam em graus mínimos. Diversos indivíduos com idade maior ou igual a 80 
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anos e com cognição normal não manifestavam placas de amilóide no córtex cerebral 

e alguns sequer emaranhados neurofibrilares possuíam no córtex entorrinal e 

hipocampo. Estas são provas científicas de que o processo de envelhecimento não é 

sinônimo de doença e pode transcorrer até idades muito avançadas com preservação 

plena da autonomia e independência. 

Por outro lado, a demência, em seus diversos estágios, comprometeu cerca de 

40% dos indivíduos incluídos no estudo. Esta taxa de prevalência é maior do que 

aquela encontrada para indivíduos da mesma faixa etária em estudos 

epidemiológicos nacionais (Herrera et al., 2002). Este fato pode ser atribuído a 

diferenças demográficas entre as populações estudadas como a distribuição por 

gênero e o nível de escolaridade e pode se dever a diferenças metodológicas entre os 

estudos no que se refere aos critérios de diagnóstico para a demência. No presente 

estudo, assim como nos estudos clínicos, a doença de Alzheimer foi a causa mais 

comum de demência, responsável por cerca de 60% dos casos, seguida pela 

demência vascular. 

A análise dos resultados deste estudo permite refletir sobre a doença de 

Alzheimer como um modelo espectral, que contribui, significativamente, para 

determinar a heterogeneidade, característica do processo de envelhecimento cerebral, 

já que indivíduos idosos podem ser encontrados nos mais diversos momentos do 

espectro. Este espectro que se inicia com um indivíduo portador de cognição normal 

e livre de achados neuropatológicos e termina com a demência avançada com 

prejuízo total da autonomia e independência do indivíduo.  

A prevalência de ENF no hipocampo de indivíduos muito idosos com 

cognição preservada é maior, em relação à presença de placas de amilóide no 
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parênquima cerebral. Este fato permite concluir que os ENF se depositam no 

encéfalo de forma mais precoce do que as placas de amilóide. 

No momento em que as placas neuríticas se acumulam em concentração 

moderada no córtex cerebral e que os emaranhados neurofibrilares ocuparam a 

amígdala e iniciam sua distribuição pelo neocórtex, o indivíduo pode encontrar-se 

assintomático, sendo considerado portador de DA pré-clínica, ou pode ultrapassar o 

limiar clínico associado à doença e começar a manifestar sintomas e declínio 

funcional. Importante reconhecer que a demência causada por DA só se inicia 

quando os achados neuropatológicos já ocupam boa parte do encéfalo.    

           

5.1.1  A hipótese de um limiar neuropatológico 

  

Há décadas, já era de conhecimento da comunidade científica que o depósito 

de placas de amilóide e emaranhados neurofibrilares, no cérebro, poderia ser 

encontrado na maioria dos indivíduos muito-idosos (Gellertedt, 1933). Esta evidência 

provocou questionamentos quanto à associação destes achados com a demência e 

quanto à própria validade da entidade diagnóstica, doença de Alzheimer.  Anos mais 

tarde, no entanto, Roth et al. (1966) demonstraram que a concentração e distribuição 

de PS e ENF estava associada à ocorrência de demência. O presente estudo 

demonstra, com clareza, a associação entre a maior concentração e distribuição de 

placas neuríticas de amilóide e emaranhados neurofibrilares com a demência. A 

prevalência de achados cerebrais, em grau suficiente para preencher os critérios 

neuropatológicos para diagnóstico de DA, foi duas vezes maior no grupo de 

indivíduos dementados, em relação àqueles com cognição preservada. Este dado não 
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deixa dúvidas acerca da associação entre a ocorrência de demência e o depósito de 

amilóide e emaranhados neurofibrilares no parênquima cerebral. 

A presença de achados neuropatológicos de DA, em indivíduos com cognição 

normal, assim como sua maior prevalência em portadores de demência, levaram 

pesquisadores a buscar um grau máximo de lesão cerebral, associada a DA, que 

pudesse ser tolerada pelo indivíduo, sem desencadear o surgimento de declínio 

cognitivo. Este grau máximo de lesão seria o limiar neuropatológico, separando a 

senescência da senilidade e deveria necessariamente coincidir com o limiar clínico 

para a demência.  

Recentemente, Knopman et al. (2003) em estudo longitudinal, realizado com 

39 indivíduos muito idosos,  livres de comprometimento cognitivo, concluíram que 

um limiar neuropatológico mínimo associado a DA poderia ser determinado com 

base nos critérios utilizados atualmente. Indivíduos portadores de estágio de Braak e 

Braak ≥ IV ou portadores de placas neuríticas em estágio moderado ou freqüente 

pelo CERAD poderiam ser considerados, invariavelmente, como portadores de 

demência por Alzheimer. Os autores encontraram que a maioria dos indivíduos livres 

de demência analisados, apresentavam apenas achados neuropatológicos discretos e 

que uma reduzida porcentagem preenchia os critérios neuropatológicos para DA (5% 

apresentaram placas neuríticas neocorticais em estágio moderados ou avançado, 13% 

apresentaram estágio de Braak e Braak ≥ IV) sendo considerada como casos em fase 

pré-clínica de DA. Os autores concluíram que estes casos poderiam ser considerados 

como exceções a regra e que, levando-se em consideração a taxa de incidência anual 

de doença de Alzheimer, estes indivíduos progrediriam para demência rapidamente, 

em um intervalo de um a três anos.  
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O presente estudo encontrou dados diferentes daqueles apresentados por 

Knopman et al. A porcentagem de casos pré-clínicos foi significativamente mais 

elevada do que a encontrada naquele estudo. Entre os indivíduos livres de demência 

e transtorno cognitivo leve, incluídos na amostra inicial, 29.8% foram classificados 

como em estágio de Braak e Braak ≥ IV, 31,6% possuíam distribuição moderada ou 

freqüente de placas neuríticas no córtex cerebral (CERAD B ou C) e 19.3% destes 

casos preencheram requisitos para probabilidade moderada ou elevada de DA pelo 

critério do NIA-RI. 

Tomando-se como base o mesmo raciocínio aplicado no estudo de Knopman 

et al. e levando-se em consideração a taxa de incidência de demência em uma 

população brasileira, entre 80 e 84 anos de idade (25,0  por 1000 indivíduos, por ano, 

no estudo de Nitrini et al., em 2004)  podemos concluir que, aproximadamente 7 a 13 

anos deveriam transcorrer para que todos os indivíduos considerados pré-clínicos, em 

nossa amostra, progredissem para a demência, dependendo do critério 

neuropatológico utilizado (11,9 anos pela classificação de Braak e Braak, 12,6 pelo 

critério do CERAD e 7,7 anos pelo critério do NIA-RI). Os casos pré-clínicos 

devem, portanto, incluir aqueles que progrediriam para DA em poucos anos, como 

afirmaram Knopman et al., mas também incluem indivíduos que conseguiriam 

conviver por mais de uma década com lesões cerebrais em estágio avançado. 

Esta constatação, associada ao fato de diversos estudos recentes encontrarem 

porcentagens de casos pré-clínicos semelhantes à encontrada no presente estudo, 

permite concluir que não é possível determinar um limiar mínimo de 

comprometimento neuropatológico associado à demência por Alzheimer, a partir de 

qualquer um dos critérios neuropatológicos vigentes. O único limiar que pode ser 
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utilizado para separar a senescência da senilidade cerebral se baseia em critérios 

clínicos tardios, quando os sintomas cognitivos desencadeiam prejuízo social ou 

funcional. (Galvin et al., 2005, Bennett et al., 2006) 

A mesma quantidade e qualidade dos achados cerebrais, associados à DA 

pode ser encontrada tanto no Processo Natural de Envelhecimento, quanto associada 

à doença. Portanto, não é possível realizar um diagnóstico de demência, causada por 

DA, valendo-se apenas de critérios neuropatológicos.  

 

5.1.2  A hipótese da reserva cognitiva  

    

Como explicar a ausência de um limiar neuropatológico e a possibilidade de 

dois indivíduos apresentarem a mesma concentração e distribuição de achados 

cerebrais, mas apresentarem quadros clínicos opostos, um apresentando demência em 

estágio avançado e outro permanecendo muitos anos protegido contra o surgimento 

de prejuízo funcional?  

A definição homeostática proposta por Comfort (1979) introduziu o conceito 

de reserva funcional. Conforme envelhece, o indivíduo perde a capacidade de manter 

a homeostase, ou o funcionamento orgânico adequado, quando submetido a um 

estresse. Esta capacidade de tolerar a sobrecarga, sem prejuízo funcional, é 

denominada de reserva funcional. Um indivíduo jovem, quando submetido a um 

estresse, pode manter-se independente por estar no pico de sua reserva funcional. Um 

indivíduo idoso, submetido ao mesmo estresse, pode ultrapassar o limiar de doença e 

desenvolver prejuízo funcional.   
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O conceito de reserva funcional passou a ser cada vez mais utilizado para 

explicar a manifestação de diversas doenças crônicas relacionadas ao processo de 

envelhecimento, incluindo a doença de Alzheimer. Stern, em 2002, foi o primeiro a 

utilizar o termo reserva cognitiva, como a capacidade de manter a  cognição intacta, 

mesmo em condições de sobrecarga ao encéfalo. A prevalência elevada de 

indivíduos em estágios pré-clínicos de DA, demonstrada neste estudo, através de 

todos os critérios neuropatológicos utilizados, constitui evidência clara em favor da 

existência de uma reserva cognitiva que permite a diversos indivíduos idosos tolerar 

uma concentração significativa de patologia cerebral típica de DA, sem desenvolver 

sintomas cognitivos. 

 

5.1.3  Fatores que interferem na constituição da reserva cognitiva: o 

papel da escolaridade 

 

Até recentemente o modelo da reserva funcional foi aplicado ao 

envelhecimento cerebral, da mesma maneira que em outros sistemas orgânicos. 

(Cummings et al., 1998) Assim como no sistema renal ou cardíaco, acreditava-se que 

o cérebro deveria possuir quantidade considerável de tecido redundante, usado 

apenas em situações de sobrecarga e que uma considerável perda progressiva de 

tecido deveria ocorrer com o processo de envelhecimento para que a doença se 

manifestasse clinicamente. Estudos recentes, no entanto, têm mostrado que os 

volumes do cérebro e do córtex cerebral não se correlacionam bem com a função 

cognitiva. (Schoenemann et al., 2000, Mortimer et al., 2003, Stern, 2006) A reserva 

cognitiva, diferentemente do que ocorre em  outros sistemas, seria constituída no 
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cérebro de maneira complexa, através do mecanismo de plasticidade cerebral, 

permitindo o recrutamento de áreas cerebrais anteriormente pouco utilizadas para 

desempenhar novas funções (Buckner, 2004). Este processo está sujeito a grande 

heterogeneidade, característica do processo de envelhecimento e seria influenciado 

por diversos fatores, entre eles, a escolaridade. 

A presença de maior escolaridade no grupo de indivíduos com cognição 

normal e portadores de estágios de Braak e Braak ≥ IV constitui-se, portanto em 

outra evidência a favor da hipótese da existência de uma reserva cognitiva. Isto não 

quer dizer que a escolaridade esta associada com maior prevalência de emaranhados 

neurofibrilares no encéfalo e sim que indivíduos que possuem estágios avançados 

pela classificação de Braak e Braak conseguem se manter cognitivamente intactos, 

provavelmente por possuírem maior reserva cognitiva, influenciada pela 

escolaridade. Estudos clinicopatológicos realizados anteriormente demonstraram que 

níveis elevados de escolaridade são associados com menor risco de demência e 

podem modificar a relação entre os achados neuropatológicos de DA e o 

funcionamento cognitivo. Em estudo recente Bennett et al. (2005) demonstraram que 

a escolaridade pode interagir com a via neuropatológica do amilóide, de maneira que 

quanto maior for a escolaridade, maior a quantidade de placas necessárias para gerar 

sintomas cognitivos. O presente estudo, não conseguiu demonstrar a mesma 

interação com a via do amilóide, mas evidenciou que a reserva cognitiva constituída 

pela escolaridade pode também, interagir com a via neuropatológica da proteína tau. 

Em outro estudo recente, Roe et al. (2007) já haviam demonstrado que o efeito 

protetor da escolaridade sobre a reserva cognitiva é válido tanto para o acúmulo de 

placas senis, quanto para o depósito de emaranhados neurofibrilares. Assim como 
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nos outros relatos da literatura, no presente estudo a escolaridade não teve efeito 

direto sobre placas ou emaranhados, mas influenciou, diretamente, na relação destes 

achados neuropatológicos com os sintomas cognitivos, reforçando a hipótese da 

existência de uma reserva cognitiva. O efeito da escolaridade sobre a constituição da 

reserva cognitiva pode ser melhor visaulizado na Figura 7. 

 

        
Figura 7. Influência da escolaridade sobre a constituição da reserva cognitiva 

 

 

O modelo apresentado na Figura 7 permite também compreender o efeito 

significativo que a reserva cognitiva e os fatores que nela interferem, determinam 

sobre a heterogeneidade que caracteriza o processo de envelhecimento cerebral.  

O nível de escolaridade médio encontrado no presente estudo é muito inferior 

ao apresentado por estudos epidemiológicos e clinicopatológicos realizados em 
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países desenvolvidos, nos quais um efeito protetor da educação em relação à 

demência é encontrado apenas nos indivíduos com oito anos ou mais de escolaridade. 

Um estudo de Ardila, em 1998, revelou que a curva de interação entre o nível 

educacional e o desempenho cognitivo não é linear. Diferenças entre o analfabetismo 

e os primeiros três anos de escolaridade são as que mais exercem impacto sobre a 

cognição, aferida através de testes neuropsicológicos. A associação dos casos pré-

clínicos com maior nível de escolaridade, demonstrada no presente estudo, significa 

que apenas poucos anos de escolaridade já podem interferir na constituição da 

reserva cognitiva de um indivíduo.  

A escolaridade média encontrada em estudos realizados em países 

desenvolvidos é de aproximadamente 15 anos e os indivíduos com escolaridade 

muito reduzida são extremamente difíceis de encontrar. (Cobb et al., 1995, Bennett et 

al., 2005, Roe et al., 2007) Para a maior parte da casuística deste estudo, um ano de 

escolaridade acrescido representaria  cerca de 30 a 50% de toda a escolaridade 

recebida pelo indivíduo. Um ano de estudo acrescido a uma população com média de 

15 anos de educação formal, representaria diferença muito reduzida, dificilmente 

aferida estatisticamente.   

Este achado só poderia ser demonstrado em um estudo realizado em uma 

população de um país em desenvolvimento. Cerca de dois terços dos portadores de 

doença de Alzheimer habitam em países em desenvolvimento e a tendência é que 

esta taxa se eleve ainda mais com o crescente envelhecimento populacional previsto 

para estas regiões. No entanto, a grande maioria dos estudos epidemiológicos e a 

quase totalidade dos estudos de correlação clinicopatológica são realizados em países 

desenvolvidos. Estudos em países em desenvolvimento são fundamentais para 
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verificar se os resultados obtidos em populações americanas ou européias se aplicam 

à realidade e às particularidades da população brasileira. 

A escolaridade esta diretamente relacionada com o nível sócio-econômico de 

uma sociedade. Neste estudo, embora o nível de escolaridade tenha sido 

significativamente maior nos indivíduos dos extratos A e B da sociedade, não houve 

correlação entre a classe sócio-econômica aferida pela ABIPEME e os diferentes 

grupos clinicopatológicos analisados. Este resultado corrobora a hipótese de uma 

influência independente da escolaridade sobre o processo de envelhecimento 

cerebral. 

 

 

5.2  Fatores que interferem na fisiopatologia da doença de 

Alzheimer: o papel do tabagismo 

 

Os estudos epidemiológicos prévios são controversos sobre o papel 

desempenhado pelo tabagismo na ocorrência de doença de Alzheimer. Estudos de 

caso-controle demonstraram efeito protetor do tabagismo contra a DA. (Brenner et 

al., 1993, Ford et al., 1996) No entanto, estudos epidemiológicos mais recentes 

apontam o tabagismo com fator de risco para o surgimento de DA. (Galanis et 

al.,1997, Ott et al., 1998)  

Os autores que defendem o tabagismo como fator de risco, argumentam que o 

tabagismo elevaria a prevalência de doença de Alzheimer a partir de sua maior 

associação com lesões vasculares. (Vermeer et al., 2002) Aqueles que defendem um 

efeito protetor do tabagismo contra a doença de Alzheimer valem-se de estudos 
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neuropatológicos recentes que demonstraram menor depósito de placas de amilóide 

em tabagistas. (Court et al., 2005)  Este efeito sobre o amilóide poderia ser mediado 

pela estimulação de receptores nicotínicos para acetilcolina. A exposição crônica de 

ratos transgênicos à nicotina resultou em menor depósito de proteína amilóide no 

parênquima cerebral. (Nordberg et al., 2002) Além disso, a nicotina poderia 

desencadear a produção de fatores neurotróficos específicos, protegendo populações 

neuronais importantes para a preservação das funções cognitivas. (Whitehouse e 

Kalaria, 1995) 

O efeito do tabagismo sobre o depósito de proteína tau tem sido oposto àquele 

encontrado para a proteína amilóide. Tyas et al. (2003), em um estudo de correlação 

clinicopatológica mostraram associação entre a intensidade do tabagismo e a 

concentração de emaranhados neurofibrilares nos encéfalos de 301 idosos tabagistas. 

Estudos experimentais corroboram este resultado demonstrando correlação entre a 

maior concentração de receptores nicotínicos, resultante da exposição crônica ao 

tabaco, e a agregação e fosforilação da proteína tau, etapas fundamentais na 

formação dos emaranhados neurofibrilares. (Oddo et al., 2005)   

No presente estudo, o tabagismo foi mais prevalente no grupo de indivíduos 

livres de comprometimento cognitivo e de achados neuropatológicos de DA, 

denominado de grupo senescência, em comparação a ambos os grupos portador de 

DA pré-clínica e o subgrupo de mulheres portadoras de demência causada por DA. 

Estes resultados demonstram, portanto, menor prevalência de tabagismo entre 

aqueles que preencheram critérios neuropatológicos para DA, sugerindo um possível 

efeito protetor do tabagismo tanto contra a formação de placas de amilóide quanto 

contra o depósito de emaranhados neurofibrilares no parênquima cerebral de 
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indivíduos idosos. Estes resultados corroboram os dados encontrados na literatura a 

favor do menor depósito de amilóide em tabagistas e contrariam a literatura que 

demonstra maior formação de emaranhados neurofibrilares naqueles que fumam. 

Apesar da evidência em favor de um possível efeito do tabagismo sobre os 

achados neuropatológicos relacionados à DA, não é possível concluir que o 

tabagismo tenha o mesmo efeito sobre a ocorrência de demência, já que a 

prevalência do tabagismo foi muito semelhante entre os grupos DA em estágio pré-

clínico e DA em estágio de demência. 

Alguns aspectos acerca dos resultados obtidos envolvendo a variável 

tabagismo merecem uma análise mais aprofundada. Uma possível variável de 

confusão relacionada ao tabagismo também poderia justificar os resultados 

encontrados. Os resultados mais significativos a respeito do tabagismo foram obtidos 

no subgrupo do gênero feminino. A maioria das mulheres, participantes deste estudo, 

iniciou o hábito de fumar em sua juventude, ocorrida em uma época marcada por 

regras sociais rígidas de comportamento. Para que pudessem fumar, estas mulheres 

provavelmente tiveram que desafiar os conceitos vigentes naquela época. 

O tabagismo poderia estar relacionado com uma personalidade contestadora e crítica, 

que não foi analisada entre as variáveis estudadas e que poderia ser a verdadeira 

responsável pelos resultados obtidos.   

Os resultados obtidos em relação ao tabagismo poderiam, também, ser fruto 

de um viés de seleção dos indivíduos participantes no estudo. É possível argumentar 

que os tabagistas, portadores de demência, seriam uma população mais frágil e 

poderiam já ter falecido precocemente, antes de atingir a idade de 80 anos. O 

presente estudo teria então selecionado apenas os dementados não tabagistas.  No 
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entanto, a hipótese de um possível viés de seleção não justificaria o resultado de o 

tabagismo ser também pouco prevalente entre o grupo DA em estágio pré-clínico. 

Estes indivíduos mostraram-se extremamente selecionados e protegidos contra o 

surgimento da demência através de uma maior reserva cognitiva. Não há motivos 

para acreditar que os tabagistas deste grupo apresentassem maior gravidade e 

mortalidade mais precoce em relação àqueles pertencentes ao grupo senescência .  

 

 

5.3  O gênero feminino e sua relação com a doença de Alzheimer 

 

Estudos epidemiológicos têm demonstrado maior incidência e prevalência 

de doença de Alzheimer no gênero feminino, em relação ao masculino (Gao et al., 

1998, Herrera et al.,2002). Esta tendência se acentua ainda mais em populações 

com idade maior que 80 anos, como a população incluída no presente estudo 

(Corradas et al., 2008).   

O gênero feminino foi extremamente prevalente no grupo de portadores de 

demência por Alzheimer e esta prevalência foi significativamente maior do que a 

encontrada no grupo senescência. Este resultado pode ser justificado de duas 

maneiras. Na primeira, o gênero feminino está verdadeiramente ligado a maior 

risco para doença de Alzheimer. Pesquisas mostram que este efeito poderia estar 

ligado a fatores hormonais específicos como a redução na produção de hormônios 

sexuais após a menopausa. A reposição estrogênica em estudos experimentais se 

mostrou associada a menos risco de ocorrência de Alzheimer (Brenner et al., 

1994). Não foi possível analisar o papel da reposição hormonal no presente 
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estudo, já que nenhuma das mulheres incluídas fez em qualquer momento de sua 

vida reposição estrogênica.  

A segunda justificativa para a correlação de maior prevalência do gênero 

feminino entre os portadores de demência por DA é a existência novamente de um 

viés de seleção. Há a possibilidade de o estudo ter selecionado homens relativamente 

saudáveis e mulheres relativamente doentes. A hipótese do viés de seleção é a de que 

homens acometidos por demência poderiam ser mais frágeis, apresentar menor 

expectativa de vida do que as mulheres e, portanto, já teriam, em grande 

porcentagem, falecido antes dos 80 anos de idade.  

São necessários novos estudos, incluindo uma população idosa, com menos 

de 80 anos para investigar o real efeito do gênero feminino sobre a demência causada 

por DA. No entanto, o presente estudo acrescenta sua contribuição ao demonstrar 

que em uma população muito idosa, a demência originária da DA é uma doença 

predominantemente do universo feminino. 

 

 

5.4  A interação de fatores vasculares com a doença de Alzheimer 

 

Diversos estudos epidemiológicos recentes associam a doença de Alzheimer a 

fatores de risco para doença vascular, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, 

dislipidemia, obesidade, resistência à insulina e história de evento cardiovascular 

(Launer et al., 1995, Kalmjin et al., 1996, Carmelli et al., 1998, Yaffe et al., 2004). 

Estas associações têm se mostrado apenas modestas e a amostra reduzida utilizada 
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neste estudo pode ter sido a responsável por não revelar diferenças entre os grupos 

avaliados, quanto à prevalência dos fatores cardiovasculares. 

Fatores microvasculares como a angiopatia amilóide, arterioesclerose hialina 

e microinfartos cerebrais apresentaram resultados interessantes, que merecem análise 

aprofundada, no que diz respeito à sua presença nos diversos grupos. 

De maneira esperada, a angiopatia amilóide foi mais prevalente entre os dois 

grupos que preencheram critérios neuropatológicos para a DA, em comparação ao 

grupo senescência. Interessante notar que não houve diferenças entre os grupos DA 

pré-clínica e demência por DA quanto à presença de angiopatia amilóide, o que 

mostra que o grupo pré-clínico possui exatamente os mesmos achados 

neuropatológicos relacionados à DA em relação ao grupo portador de demência. 

A prevalência de arterioesclerose hialina foi significativamente maior no grupo 

de indivíduos dementados por DA, em comparação ao grupo portador de DA em 

estágio pré-clínico. Este resultado oferece um modelo alternativo para entender o 

mecanismo de instalação da doença de Alzheimer. A instalação de placas de amilóide 

e emaranhados neurofibrilares, mesmo que encontradas de maneira disseminada como 

nos indivíduos pré-clínicos, pode não ser suficiente para fazê-lo ultrapassar o limiar da 

normalidade e manifestar demência. Porém, a associação entre os achados 

neuropatológicos relacionados à DA e achados microvasculares, como a 

arteriosclerose hialina pode agir sinergisticamente, promovendo o surgimento da 

doença. A arteriosclerose hialina pode ser o diferencial entre aqueles que permanecem 

em estágio pré-clínico da doença e aqueles que avançam para a demência. 

A literatura já havia demonstrado em outras oportunidades uma ação sinérgica 

entre a neuropatologia por Alzheimer e fatores microvasculares. Diversos trabalhos 
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têm demonstrado a importância de microinfartos cerebrais para o desenvolvimento de 

demência por DA (Zekcry et al., 2002, Kovari et al., 2007). Ao contrário, no presente 

estudo, não houve diferença entre os grupos quanto à prevalência de infartos lacunares. 

Este resultado pode ter ocorrido por limitações metodológicas deste estudo, ao não 

discriminar os infartos ocorridos quanto ao tamanho e localização. A literatura também 

carece de um consenso objetivo, definindo quais as alterações microvasculares que se 

correlacionam com surgimento de demência.  

O diabetes mellitus não se correlacionou com a ocorrência de demência 

causada por Alzheimer, porém foi o único dos fatores cardiovasculares a 

correlacionar-se com a presença de arterioesclerose hialina. Este achado pode 

explicar o mecanismo de ação do diabetes, fator constantemente relacionado com a 

ocorrência de DA, nos estudos epidemiológicos (Yaffe et al., 2004). O diabetes não 

parece agir sobre o depósito de amilóide ou tau no cérebro, como o tabagismo ou 

sobre a reserva cognitiva, como a escolaridade. O efeito do diabetes sobre a DA pode 

estar relacionado seu efeito sobre pequenos vasos desencadeando achados como a 

arteriosclerose hialina. 

 

 

5.5  A avaliação funcional e comportamental 

 

Os resultados do presente estudo confirmaram a elevada prevalência de 

alterações comportamentais e comprometimento de atividades instrumentais e 

básicas da vida diária associadas a estágios avançados de declínio cognitivo. As 

pontuações das escalas de Katz e de Lawton e do inventário neuropsiquiátrico foram 
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significativamente maiores no grupo portador de demência por DA em relação aos 

grupos senescência e DA pré-clínica. 

Diversos estudos têm demonstrado que sintomas comportamentais e 

alterações funcionais podem preceder os sintomas cognitivos na evolução da DA. 

O mesmo tem sido descrito a respeito de quadros depressivos na terceira idade que 

poderiam funcionar como pródromos da DA (Raskind, 1998). Além disso, Bennett et 

al. (2006) mostraram que idosos portadores de DA em estágio pré-clínico podem 

apresentar maior prevalência de alterações de memória executiva do que idosos 

correspondentes livre de achados neuropatológicos.  

No presente estudo não foi possível encontrar qualquer diferença entre os 

grupos senescência e DA em estágio pré-clínico quanto à pontuação nas escalas 

IQCODE, soma dos boxes do CDR, escala de Katz, escala de Lawton, inventário 

neuropsiquiátrico e escala do SCID para depressão maior, demonstrando que os 

indivíduos portadores de DA pré-clínica eram clinicamente semelhantes àqueles que 

não preenchiam critérios neuropatológicos para DA. 

 

 

5.6  A importância da correlação clinicopatológica 

 

A utilização exclusiva de parâmetros clínicos no diagnóstico de DA pode 

levar ao comprometimento tanto de sua sensibilidade quanto de sua especificidade.   

Freqüentemente, indivíduos portadores de outros tipos de demência, como demência 

vascular ou demência por corpúsculos de Lewy, podem preencher os critérios 

clínicos para o diagnóstico de DA (Klatka et al., 1996).   



98 Discussão 

O diagnóstico neuropatológico exclusivo também pode estar sujeito a erros, já 

que indivíduos com cognição preservada podem apresentar exatamente os mesmos 

achados cerebrais manifestos por indivíduos dementados. A figura 8 ilustra um 

indivíduo portador de DA em estágio pré-clínico e outro indivíduo portador de 

demência causada por DA, incluídos no presente estudo, manifestando graus 

semelhantes e avançados de patologia cerebral típica. Esta semelhança se refere tanto 

às placas de amilóide quanto aos emaranhados neurofibrilares. 
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Figura 8. Comparação de achados histopatológicos entre um caso portador doença de 

Alzheimer em estágio pré-clínico e outro portador de demência avançada 
1. Caso 7760/05, CDR = 0, córtex frontal imunocorado contra amilóide (4G8), 2. Caso 1604/05, CDR 
= 3, córtex frontal imunocorado contra amilóide (4G8), 3. Caso 7760/05, CDR = 0, córtex entorrinal 
imunocorado contra tau (PHF), 4. Caso 1604/05, CDR = 3, córtex entorrinal imunocorado contra tau 
(PHF). 
 

1  2 
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A única maneira de realizar um diagnóstico definitivo de DA, segundo o 

critério do NINCDS-ADRDA, é associar parâmetros clínicos e neuropatológicos. 

Os estudos de correlação clinicopatológicos solucionam as dificuldades relacionadas 

com a sensibilidade e especificidade do diagnóstico clínico apresentadas pelos 

estudos epidemiológicos e permitem discriminar os casos pré-clínicos dentre aqueles 

que apresentam cognição normal.  

Um exemplo claro de que o diagnóstico de DA, baseado exclusivamente em 

parâmetros clínicos, ou neuropatológicos, pode acarretar erros nos resultados e 

conclusões de um estudo, pode ser construido a partir da prevalência dos fatores 

clínicos, analisados no estudo.  

Quando a prevalência destes fatores foi comparada, através de análise 

univariada, entre os grupos de portadores e não portadores de demência, levando-se 

em consideração apenas parâmetros da entrevista clínica, o diabetes mellitus surgiu 

como fator relacionado à demência de maneira estatisticamente significativa. 

A mesma análise univariada, realizada com base na correlação de parâmetros 

clínicos e anatomopatológicos, não demonstrou qualquer diferença entre os grupos 

analisados quanto à prevalência de diabetes mellitus.   

Da mesma forma que o diagnóstico baseado em parâmetros clínicos, o 

diagnóstico realizado exclusivamente através de critérios anatomopatológicos, pode 

conduzir a erros no que se refere à prevalência dos fatores clínicos relacionados à 

DA. Este fato fica patente na comparação realizada entre os grupos que preencheram 

e não preencheram critérios neuropatológicos para DA. Nesta análise, não houve 

diferença estatística entre os grupos quanto à prevalência do gênero feminino. 
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Ao contrário, a análise da correlação clinicopatológica encontrou no gênero feminino 

o fator mais claramente associado à presença de DA.   

       Fica nitidamente demonstrado que os estudos de correlação 

clinicopatológica se constituem na única maneira de realizar diagnóstico definitivo 

de Alzheimer e no modelo mais seguro para estudar o papel dos fatores clínicos 

relacionados à senescência e à doença de Alzheimer. A exclusão de parâmetros 

clínicos ou de critérios neuropatológicos para o diagnóstico de DA pode levar a 

falsas associações, como foi o caso do diabetes mellitus, ou a reduzir a importância 

de fatores claramente associados à DA, como demonstrado através da distribuição do 

gênero feminino. 

 

 

5.7  Sobre os diferentes critérios neuropatológicos 

 

A literatura apresenta diversos critérios para realizar o diagnóstico 

neuropatológico de DA. O primeiro critério a ser utilizado pela comunidade 

científica foi elaborado por Katchaturian, em 1985. Levava em consideração a 

concentração de placas senis no parênquima cerebral. No entanto, uma porcentagem 

considerável de idosos livre de demência apresentava este achado neuropatológico 

fazendo com que este critério fosse paulatinamente abandonado por falta de 

especificidade.  

Em 1991, Braak e Braak criaram um estadiamento da doença de Alzheimer 

baseado na distribuição topográfica dos emeranhados neurofibrilares. Na literatura, 

os estágios de Braak e Braak ≥ IV são considerados avançados e associados com alta 
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probabilidade de demência. No presente estudo, apesar de proporcionar uma boa 

maneira de discriminar os casos pré-clínicos, o estadiamento de Braak e Braak não se 

contribui com a definição de um limiar neuropatológico mínimo, associado à 

demência. Foram detectados casos com o estágio mais avançado da classificação, 

estágio VI de Braak e Braak, mas que clinicamente não apresentavam alterações 

cognitivas ou funcionais. Além disso, raríssimos foram os casos que demonstraram 

ausência completa de emaranhados neurofibrilares no encéfalo. Em 93% dos casos 

com cognição intacta, emaranhados neurofibrilares foram encontrados pelo menos no 

córtex transentorrinal e entorrinal.  

No mesmo ano da descrição do estadiamento de Braak e Braak, um consórcio 

internacional de pesquisadores se reunia para criar o critério neuropatológico para do 

CERAD, baseado na concentração de placas neuríticas, uma categoria de placas de 

amilóide rodeada de neurítos distróficos, distribuídas no córtex cerebral. No presente 

estudo, o critério do CERAD mostrou-se mais discriminativo da normalidade do que o 

estadiamento de Braak e Braak. A ausência de placas neuríticas foi encontrada na 

grande maioria dos indivíduos possuidores de cognição intacta. No entanto, também 

não foi possível estabelecer um limiar neuropatológico associado à demência tomando-

se o CERAD por base. Pelo contrário, a porcentagem de casos livres de demência que 

preencheram critérios para o estadio mais avançado do CERAD (estágio C) foi maior 

do que a encontrada para o estágio VI da classificação de Braak e Braak. 

No presente estudo, os critérios do National Institute of Health – Reagan 

Institute (NIA-RI) não foram utilizados para a seleção dos grupos e conseqüente 

comparação das variáveis clínicas. O critério do NIA-RI mostrou-se pouco 

específico, uma vez que também não foi possível criar um limiar entre a normalidade 
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e a doença a partir de sua utilização, embora tenha sido o mais específico entre os 

três critérios selecionados. Além disso, o critério do NIA-RI mostrou-se 

extremamente restritivo e por isso inviável, ao excluir grande parcela dos casos que 

não se encaixaram em uma de suas classificações devido a freqüentes e discretas 

discrepâncias entre o critério do CERAD e a classificação de Braak. A causa mais 

comum de discrepância ocorreu quando placas neuríticas corticais estavam ausentes 

(CERAD 0) e os ENFs estavam presentes, porem, confinados ao córtex entorrinal 

(estágios I e II de Braak). 

 

 

5.8  Sobre os critérios clínicos adotados 

 

O diagnóstico clínico foi realizado, no presente estudo, de maneira 

retrospectiva, através de informações obtidas com informantes. Para garantir a 

confiabilidade do diagnóstico, foram utilizados dois instrumentos combinados para a 

avaliação das funções cognitivas. A aplicação do IQCODE, uma escala própria para 

ser utilizada com um informante, em associação a um instrumento cognitivo e 

funcional clássico como o CDR é referendada por outros autores e eleva a 

sensibilidade e especificidade do diagnóstico de demência (Bustamante et al., 2003). 

Embora o CDR não seja um instrumento idealizado para ser utilizado apenas 

com o informante, esta modalidade de aplicação foi aprovada por seus autores, assim 

como, o uso de uma entrevista semi-estruturada, avaliando os diferentes domínios 

cognitivos, para guiar o preenchimento dos boxes do CDR. Esta entrevista semi-
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estruturada fornece mais dados acerca da cognição e funcionalidade do paciente para 

que o CDR seja pontuado de maneira correta.  

A confiabilidade da pontuação do CDR através de dados fornecidos 

exclusivamente por um informante foi ratificada em um trabalho recente de Ferretti et 

al. (2007). Neste estudo foram comparadas as pontuações do CDR obtidas através de 

aplicação de entrevista apenas com o informante e através do método convencional de 

aplicação, contando com o informante e o paciente. A correlação entre as duas formas 

de aplicação foi maior que 95% para todas as categorias do CDR.  

Os valores de corte para o IQCODE foram estabelecidos arbitrariamente já 

que não há consenso na literatura quanto a um valor de corte associado à 

normalidade ou à demência. Estudos prévios citam os diversos valores que se 

ultrapassados poderiam indicar elevada probabilidade de doença. (Jorm et al., 1991, 

Law e Wolfson, 1995)  Os valores de IQCODE foram estabelecidos em 3,20 para 

normalidade e 3,80 para demência, no sentido de garantir margem de segurança para 

um diagnóstico preciso. Não houve casos de divergências entre as pontuações do 

CDR e IQCODE, de modo que nenhum indivíduo foi excluído do estudo por 

discrepâncias entre os instrumentos.  

 

 

5.9  Limitações do estudo 

 

Algumas limitações deste estudo devem ser consideradas. Primeiramente, a 

natureza retrospectiva e transversal deste estudo não permite estabelecer relações de 

causa e conseqüência entre as variáveis estudadas e a ocorrência do envelhecimento 
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natural e associado à doença. Desta maneira, não é possível referir-se às variáveis 

clínicas estudadas como fatores de risco ou proteção em relação à doença de 

Alzheimer. Este tipo de conclusão só pode ser obtida através de estudos prospectivos 

e longitudinais. 

Em segundo lugar, este estudo concentrou seu foco apenas no estudo de uma 

população muito idosa, com idade maior ou igual a 80 anos. Esta decisão foi tomada 

por dois fatores principais: a maior prevalência de achados neuropatológicos 

relacionados à DA em uma população muito idosa e a média etária da população 

incluída em outros estudos prévios de correlação clinicopatológica relatados na 

literatura que é semelhante à deste estudo e permite, por isso, omparações entre os 

resultados obtidos. A inclusão de uma população com idade avançada dificulta a 

análise de possíveis diferenças da variável idade entre os grupos, já que há pouca 

dispersão dos valores encontrados e as medianas encontradas nos diferentes grupos 

tendem a ser semelhantes. Além disso, os resultados obtidos em relação a outras 

variáveis como tabagismo, gênero e escolaridade só se aplicam a uma população 

muito-idosa. São necessários outros estudos, incluindo populações de faixas etárias 

mais jovens, para determinar o papel de cada uma destas variáveis em diferentes 

estágios do processo de envelhecimento. Estes estudos também são necessários para 

afastar a possibilidade de viés de seleção que pode afetar resultados obtidos em 

relação à algumas variáveis, como foi comentado em relação ao gênero feminino e 

ao tabagismo. 

O número de indíviduos analisados nos diferentes grupos pode ter sido 

insuficiente para obter correlações entre algumas variáveis e a senescência ou a 

doença de Alzheimer. Isto pode ter ocorrido quando o impacto destas correlações é 
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apenas modesto ou quando a variável é pouco prevalente na população estudada, 

como ocorreu no caso da terapia de reposição hormonal que não foi registrada em 

nenhuma das mulheres estudadas. 

A naturea retrospectiva do estudo também prejudicou a obtenção de dados 

relativos a algumas variáveis. Exemplo disso foi o registro da prevalência de história 

familiar para demência. Os informantes, em muitas ocasiões, não foram capazes de 

fornecer tal informação, por se tratar de fato remoto relacionado a outras gerações, 

com quem não mantiveram contato próximo. Por causa desta limitação a análise do 

papel da história familiar como fator relacionado à demência não foi investigado 

neste estudo. 
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A ocorrência de demência não é conseqüência do Processo Natural de 

Envelhecimento Cerebral e sim fruto da instalação de um processo de doença. 

A maior parte dos indivíduos com 80 anos ou mais, falece sem nunca ter apresentado 

prejuízo funcional motivado por declínio cognitivo. 

A demência causada por doença de Alzheimer está associada ao depósito 

de proteína amilóide, na forma de placas e de proteína tau, na forma de 

emaranhados neurofibrilares, no parênquima cerebral. Este depósito se inicia anos 

antes da manifestação clínica da doença e os emaranhados parecem preceder o 

surgimento das placas. 

Placas neuríticas de amilóide e emaranhados neurofibrilares podem ser 

verificados freqüentemente em indivíduos com cognição normal, com as mesmas 

concentração e distribuição encontradas em portadores de demência. Por isso, não é 

possível determinar um limiar mínimo de achados cerebrais relacionado à demência, 

valendo-se de qualquer um dos critérios neuropatológicos utilizados atualmente. Não 

é possível distinguir a senescência e a senilidade cerebral utilizando apenas critérios 

neuropatológicos. 

A heterogeneidade característica do envelhecimento cerebral pode ser 

aribuída, em parte, à instalação de um processo de doença e os diversos estágios de 

evolução nos quais um indivíduo pode se inserir e em parte, à constituição de uma 

reserva cognitiva. 
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A reserva cerebral é constituida pelo indivíduo ao longo de sua vida e o 

protege contra situações de agressão ou sobrecarga, evitando que ultrapasse o limiar 

para doença e declínio funcional. A escolaridade pode interferir na constituição desta 

reserva fazendo com que um indivíduo possa tolerar até níveis avançados de 

agressão cerebral, sem desenvolver sintomas.  

Nos indivíduos muito idosos, a doença de Alzheimer ocorre 

predominantemente no gênero feminino. Outros estudos são necessários para 

determinar se este efeito é atribuído à maior expectativa de vida em mulheres ou a 

uma possível ação biológica do gênero sobre a doença de Alzheimer. 

O tabagismo está associado com menor formação de emaranhados 

neurofibrilares e placas de amilóide no parênquima cerebral. Esta associação sugere 

uma ação direta do tabagismo sobre a fisiopatologia da doença de Alzheimer.     

Fatores microsvasculares, particluarmente a arterioesclerose hialína são mais 

encontrados nos portadores de demência causada por doença de Alzheimer. 

A arterioesclerose hialina pode agir em sinergia com as lesões patológicas 

relacionadas à DA, aumentando a sobrecarga ao indivíduo e levando-o a apresentar 

declínio cognitivo. O diabetes mellitus está associado com maior ocorrência de 

arterioesclerose hialina difusa. 

Este estudo atinge seus objetivos iniciais ao auxiliar no entendimento dos 

mecanismos que levam indivíduos ao envelhecimento cerebral normal e à demência. 

Além disso, lança luz sobre os fatores que podem interferir nestes processos, quer 

promovendo a constituição de maior reserva funcional, quer atuando sobre a própria 

fisiopatologia da doença. 
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Cinco anos se passaram desde o início deste projeto. Quando partimos, 

compondo o grupo de alunos e professores que consituiam o Projeto Envelhecimento 

Cerebral, contávamos apenas como saber acumulado pelos mais experientes em cada 

área e com a nossa imaginação e criatividade. Seguimos nossa vocação e curiosidade 

tentando compreender os mistérios do processo de envelhecimento. Não fomos 

modestos. Iniciamos nosso desafio justamente pelo sistema mais complexo. 

Queríamos entender como o cérebro envelhece. 

Neste período vivenciamos intensamente as dificuldades e enfrentamos as 

resitências. Erramos e aprendemos com os erros. Testemunhamos o interesse e 

estímulo de outros pesquisadores em nossa instituição e fora dela. Constituímos um 

laboratório e contaminamos outros com nossas idéias. Formamos uma equipe 

multidisciplinar e ao longo de todo este processo, amadurecemos. 

Como consequência natural deste trabalho constante surgiram os resultados e 

foi possível avançar no entendimento dos mecanismos relacionados ao processo de 

envelhecimento cerebral e no conhecimento dos fatores que interferem neste 

processo. Esta contribuição, pequena frente ao universo de questões sobre o tema que 

permanecem sem resposta, permite compreender melhor porque alguns envelhecem 

com autonomia e independência enquanto outros sofrem com o declínio cognitivo. 

Muito, ainda, necessita ser feito. É preciso investigar o papel de fatores 

genéticos, como a genotipagem da apolipoproteína E sobre o envelhecimento 

cerebral e determinar possíveis interações entre os fatores genéticos e os fatores 
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ambientais encontrados nesta pesquisa. É necessário investigar os fatores que 

interferem no envelhecimento cerebral de indivíduos mais jovens do que os 

analisados nesta amostra. Além disso, é essencial aprofundar a análise dos 

mecanismos de ação dos fatores que interferem no processo de envelhecimento 

cerebral como escolaridade, gênero e tabagismo. Isto é possível através da aplicação 

de técnicas de imunohistoquímica e biologia molecular para pesquisa de receptores 

especificos e mecanismos de plasticidade sináptica.  

A correlação entre os achados neuropatológicos presentes em indivíduos com 

DA em estágio pré-clínico e métodos de análise liquórica ou métodos de imagem 

como a ressonância nuclear magnética, pode ter aplicação clínica no sentido de 

permitir um diagnóstico precoce de DA ainda antes da instalação dos sintomas 

cognitivos. 

O caminho a percorrer ainda é longo, mas a trilha que escolhemos parece ser  

correta. Este estudo é a síntese de um ciclo e representa uma pequena retribuição, 

frente ao crescimento e amadurecimento que este projeto proporciona a todos que 

dele participam. 
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