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RESUMO 
 

Nascimento CF. Caracterização das alterações da proteína TDP-43 durante o 
envelhecimento normal: uma análise em cérebros humanos post-mortem [tese]. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina; 2015. 

INTRODUÇÃO: A proteína TDP-43 (Transactive DNA-binding protein 43) é o 
principal agregado proteico anormal verificado em casos de Degeneração 
Lobar Frontotemporal (DLFT) e Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Apesar 
dos avanços na área, o papel da TDP-43 no envelhecimento normal ainda é 
pouco compreendido. A falta de indivíduos controles em estudos de associação 
clinicopatológica com tecido cerebral humano é resultado do alto custo da 
prática de autópsia mundialmente. O que é um diferencial do Brasil, onde essa 
prática é obrigatória em casos de morte natural sem causa definida. O Banco 
de Encéfalos Humanos do Grupo de Estudos em Envelhecimento Cerebral 
(BEHGEEC) possui grande número de encéfalos de sujeitos sem déficit 
cognitivo com alta miscigenação étnica e variação de graus de escolaridade. O 
que possibilita estudos mais aprofundados sobre envelhecimento cerebral 
humano não-patológico. OBJETIVOS: (1) investigar de maneira sistemática a 
distribuição dos achados neuropatológicos da TDP-43 no envelhecimento 
humano normal; (2) caracterizar a distribuição dessa proteína em diferentes 
áreas encefálicas; (3) explorar associação de características, clínicas, 
sociodemográficas ou neuropatológicas com o aparecimento das inclusões de 
TDP-43. MÉTODOS: Foram incluídos participantes com idade acima de 50 
anos e classificados clinicamente e anatomopatologicamente como normais. 
Reação imunoistoquímica contra a conformação anormal da TDP-43 foi 
realizada em três regiões cerebrais de interesse córtex temporal, amígdala e 
hipocampo. RESULTADOS: Os agregados de TDP-43 estavam presentes em 
10,5% dos indivíduos estudados (n=323). A região mais frequentemente 
acometida foi a amígdala (85,3% dos casos). O acúmulo de TDP-43 foi 
associado à idade e raça (p=0,002). Análise de regressão logística demonstrou 
que indivíduos da raça asiática possuem maior chance de apresentar os 
agregados de TDP-43 do que caucasianos, independente dos fatores gênero, 
idade, estágio de Braak para emaranhados neurofibrilares e escolaridade (odds 
ratio=3,5: intervalo de confiança: 1,41-8,69, p=0,007). CONCLUSÕES: Os 
resultados sugerem que o acúmulo anormal de TDP-43 aumenta com o avanço 
da idade e que a amígdala é a região cerebral mais susceptível ao acúmulo 
desse tipo de inclusão. Como os idosos estudados são cognitivamente 
normais, sugerimos que indivíduos asiáticos estão protegidos contra os efeitos 
deletérios da proteína TDP-43 no cérebro. Futuros estudos de associação 
clinicopatológica e genética em populações de diferentes raças poderão 
contribuir para identificação de possíveis fatores de proteção contra a 
expressão clínica dos achados da proteína TDP-43. 

 

Descritores:	   Proteinopatias TDP-43. Cérebro. Encéfalo. Envelhecimento. 
Humanos. Bancos de tecidos. Autopsia. 

  



	  

	  

ABSTRACT 

Nascimento CF. Characterization of TDP-43 changes during normal aging: a 
human brain post-mortem study [thesis]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Medicina; 2015.  

BACKGROUND: Transactive DNA-binding protein 43 (TDP-43) is the major 
abnormal aggregate present in Frontotemporal Lobar Degeneration (FTLD) and 
Amyotrophic Lateral Slcerosis (ALS). Although all the efforts in research in this 
field, the role played by TDP-43 in normal aging is still unknown. The lack of 
normal controls in studies focusing on clinicopathological associations is a 
result of the high cost of autopsy practice worldwide. In Brazil, autopsy is 
mandatory by law in cases without a certificate. The Brain Bank of the Brazilian 
Aging Study Group (BBBASG) comprises a large number of cognitively normal 
elderly subjects highly ethnically admixtured and with broad education 
attainment. This allow us to further study the non-pathological process of the 
human aging brain. GOALS: (1) sistematically investigate the distrubution of 
neuropathological findings of TDP-43 in the normal human brain; (2) 
characterize the distribution of theses findings in different brain regions; (3) 
explore clinical, sociodemographics or neuropathological variables that could be 
associated with TDP-43 inclusion outcome. METHODS: We included 
participants over 50 years old previously classified cognitively and 
neuropathologically as normals. Imunnohistochemistry against abnormal form of 
TDP-43 was performed in three brain regions: temporal cortex, hippocampal 
formation and amygdala. RESULTS: TDP-43 aggregates were present in 10,5% 
of the study subjects (n=323). Amygdala was the most frequently affected brain 
region (85.3% of the cases). TDP-43 accumulation was associated with age at 
death and race (p=0.002). Logistic regression analysis showed that asians older 
adults have higher odds of presenting TDP-43 inclusions than caucasians, 
regardless of gender, age, Braak stage for neurofibrilarly tangles and education 
attainment (OD=3.5, CI: 1.41-8.69, p=0.007). CONCLUSIONS: Our results 
suggest that TDP-43 abnormal accumulation increases along aging process 
and the amygdala is the brain region most susceptible to these alterations. 
Because we studied cognitively normal elderlies, we suggest that Asians older 
adults are protected against deleterious effects of TDP-43 in the brain. Future 
clinicopathological and genetic studies in populations dwelling in different 
ethnical backgrounds may identify possible protecting factors against the clinical 
expression of TDP-43 neuropathological findings. 

 

 

Descriptors: Proteinopathies TDP-43. Cerebrum. Encephalo. Aging. Humans. 
Tissue banks. Autopsy 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Envelhecimento populacional no mundo e no Brasil 

O envelhecimento populacional é um proeminente fenômeno mundial. 

Isso pode ser observado pela evidente mudança na expectativa de vida que 

ocorreu na última metade do século XX, e está acontecendo no início do século 

XXI. Essa é uma significante transição epidemiológica que poderá ser 

lembrada no futuro, como a maior de todos os tempos (Crews, 2007). 

Pode-se refletir sobre a questão da magnitude e velocidade do 

envelhecimento da população mundial, a partir da seguinte frase retirada do 

Relatório realizado pela Divisão Populacional da Organização das Nações 

Unidas (ONU) intitulado “World Population Ageing: 1950-2050”: 

“O número de indivíduos idosos tem triplicado nos últimos 
50 anos e irá triplicar novamente nos próximos 50 anos.” 

Os dados retirados desse relatório demonstram que em 1950 existiam 

205 milhões de indivíduos com idade igual ou maior que 60 anos em todo o 

mundo. Apenas três países possuíam mais do que 10 milhões de indivíduos 

idosos, dentre eles, China (42 milhões), Índia (20 milhões) e Estados Unidos 

(20 milhões). Após 50 anos, o número de indivíduos idosos nesses países 

aumentou para 606 milhões. Projeções indicam um aumento de três vezes na 

população idosa global na primeira metade desse século, chegando em 2 

bilhões de indivíduos idosos em 2050 (Figura 1). 
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Figura 1 -  Envelhecimento populacional no mundo, em regiões desenvolvidas e em 
regiões em desenvolvimento. Adaptado de (ONU, 2002). 

  



	  

24	  

Dessa maneira, em 2050, estima-se que 33 países possuirão mais de 10 

milhões de indivíduos idosos, incluindo 5 países com mais de 50 milhões, 

China (437 milhões), Índia (324 milhões), Estados Unidos da América (1017 

milhões) Indonésia (70 milhões) e Brasil (58 milhões) (ONU, 2002). 

Pode-se notar então que o fenômeno de envelhecimento populacional 

ocorreu inicialmente em países desenvolvidos. No entanto, mais recentemente, 

é nos países em desenvolvimento que o envelhecimento da população tem 

ocorrido de maneira mais acentuada.  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005), em 

países em desenvolvimento, para fins de levantamentos demográficos, 

denomina-se idoso o indivíduo com idade a partir dos 60 anos e para países 

desenvolvidos aumenta-se para 65 anos. 

O Brasil está entre os países que envelhece de maneira acelerada. O 

censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) mostra 

que a quantidade de idosos no país cresceu 55% entre os anos de 2001 e 

2011. Sendo assim, a terceira idade passou de 15,5 para 23,5 milhões de 

pessoas em 10 anos, passando a representar cerca de 12% da população total 

do Brasil. Espera-se que o número de idosos no Brasil atinja aproximadamente 

30,9 milhões no ano de 2020 (Beltrão et al., 2004). Assim, ocuparíamos o sexto 

lugar no número de idosos na classificação mundial (Inouye et al., 2008). 

Já ao compararmos o crescimento da população idosa em relação ao 

crescimento da população total em um intervalo de tempo de 25 anos, 

observamos que o crescimento da população idosa foi de 126,3%, ao passo 

que o crescimento da população total foi de apenas 55,3%. É verificado então 

um crescimento mais acelerado da população idosa com relação aos demais 

grupos etários (Camarano, 1999; Nasri, 2008). Essa alta taxa de crescimento 

fez com que, na virada do século, a população brasileira de idosos 

apresentasse um crescimento 8 vezes maior quando comparada às taxas de 

crescimento da população jovem (Camarano, 1999). Caso essa dinâmica seja 

mantida, a partir de 2030, o total de idosos ultrapassará o número de jovens 

entre 15 e 29 anos (IPEA, 2010). A faixa etária de 80 anos cresceu em ritmo 
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relativamente maior do que a população idosa total, apresentando um 

crescimento de 246% (Inouye et al., 2008). Atualmente, a faixa etária de 80 

anos é a mais numerosa, sendo constituída por 2.935.585 pessoas (IBGE, 

2011), representando 14% da população idosa brasileira. 

O reflexo dessas mudanças sociais altera a pirâmide etária demográfica 

do Brasil, cujo cume se amplia enquanto a base se estreita, indicando 

proporcionalmente mais idosos e menos crianças e jovens na população. Isso 

torna-se ainda mais evidente quando comparamos a pirâmide etária do último 

censo do IBGE, realizado em 1991, à pirâmide etária projetada para 2060, 

como mostra a figura 2 (IBGE, 2012).  
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Figura 2 -  Mudança na pirâmide etária da população brasileira. Pirâmide etária 
absoluta do Brasil segundo o censo do IBGE de 1991 (A), e projeção da 
pirâmide etária para 2060 (B). Adaptado de (IBGE, 2012). 
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No Brasil, o fenômeno do envelhecimento populacional ocorre devido ao 

declínio das taxas de fecundidade e mortalidade, principalmente por conta da 

melhoria nas condições de vida em geral como, avanços tecnológicos da 

medicina e maior acesso aos serviços de saúde (Chaimowicz, 1997; Ramos et 

al., 1987). Acredita-se que a redução da fecundidade no Brasil é a contribuição 

primária para o fenômeno. Em um quarto de século, foi observado um  rápido 

declínio da fecundidade no país, chegando a 60%. Enquanto que a maior dos 

países europeus levou quase um século para completar sua transição de 

fecundidade (Wong e Carvalho, 2006).  

Outro fator que contribui para o fenômeno do envelhecimento 

populacional é o aumento da expectativa de vida. A expectativa de vida é 

definida pela média estatística do número total de anos de vida esperado para 

um ser humano em determinado local e em determinadas condições. 

Diferentemente da longevidade, que é considerada o máximo de anos de vida 

que um ser humano é capaz de alcançar (Tosato et al., 2007). Enquanto a 

longevidade de 125 anos para a espécie humana tem permanecido constante 

ao longo de aproximadamente 100.000 anos, a expectativa de vida tem 

aumentado. No século XIX, a expectativa de vida ao nascer era de 

aproximadamente 27 anos (Hayflick, 2000a). Atualmente, dados mostram que 

a média da expectativa de vida mundial ao nascer é de 71 anos (ONU, 2013). 

O aumento da expectativa de vida também está associado aos avanços da 

medicina, como adoção de antibióticos e vacinas, à eliminação de doenças 

infecciosas que ocorrem durante a juventude, bem como à melhorias de 

saneamento básico (Tosato et al., 2007).  

1.2. O processo de envelhecimento  

O envelhecimento é um processo comum a todos os animais, mas ainda 

existem muitos pontos a serem esclarecidos quanto à dinâmica e à natureza 

desse processo (Papaléo-Netto, 2006). Dentre as diferentes definições, aquela 

postulada por Comfort (1979), com relação à biologia do envelhecimento, ainda 

permanece uma das mais aceitas. Para ele, o processo de envelhecimento 

pode ser caracterizado por uma redução progressiva da capacidade de 

manutenção da homeostase do organismo em condições de sobrecarga 
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funcional. Dessa forma, o processo de envelhecimento em si, não corresponde 

a um processo patológico, mas sim a um processo que é acompanhado por 

uma tênue divisão entre a fisiologia e a fisiopatologia do envelhecimento. 

Assim, o envelhecimento natural ou senescência, é considerado um conjunto 

de modificações orgânicas, funcionais e psicológicas próprias do 

envelhecimento. Esse processo implica em perda progressiva da capacidade 

de adaptação do organismo frente à condições de sobrecarga, no entanto, não 

acarretando prejuízos à autonomia do indivíduo. Enquanto que, o 

envelhecimento patológico ou senilidade, é um conjunto de alterações 

decorrentes de doenças, que podem acompanhar o indivíduo ao longo do 

envelhecimento (Comfort, 1979). A perda da capacidade de manutenção da 

homeostase somada à sobrecarga resultante do processo de doença, leva ao 

surgimento de sintomas de doenças e determina prejuízo à autonomia e 

independência do indivíduo. 

Ao longo dos últimos anos, pesquisas científicas têm se dedicado ao 

estudo das diversas teorias que pudessem explicar a causa, bem como o 

processo fisiológico do envelhecimento. Esses estudos levaram ao que são 

consideradas atualmente, as teorias modernas do envelhecimento. Apesar de 

existirem controversas, autores consideram o agrupamento dessas teorias em 

duas categorias principais: a teoria do envelhecimento programado e a teoria 

dos danos estruturais (Holliday, 2006; Jin, 2010). A primeira categoria postula 

que o envelhecimento seria um processo programado no qual as células já 

teriam uma data programada para o seu último dia de funcionamento. A 

segunda consiste na ideia do dano devido ao uso, ou seja, as células possuem 

um maquinário que acaba sendo danificado devido ao uso prolongado. Abaixo 

estão descritas, de maneira sucinta, as subdivisões de cada uma dessas 

categorias. A teoria do envelhecimento programado se divide em 3 

subcategorias:  

1) Teoria da longevidade programada: nesse caso o envelhecimento 

resulta de uma mudança sequencial em certos genes 

programados para ligar e desligar ao longo do tempo, dessa 

forma, a senescência é definida como o tempo no qual os 

déficits associados à idade são manisfestados. Esses déficits 
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teriam como causa a instabilidade genética associada à 

dinâmica do envelhecimento (Davidovic et al., 2010). Um 

exemplo clássico para explicar essa teoria, é o limite de 

Hayflick, que descobriu o processo de senescência em 

modelos in vitro e in vivo. Através desses estudos, ele propôs 

que o comprimento do DNA telomérico, localizado nas 

extremidades dos cromossomos, consiste em sequências 

repetitivas de DNA, que tem um papel protetor e diminui a cada 

divisão nas células somáticas. Além disso, a perda dessas 

sequências teloméricas ocasionam o envelhecimento precoce, 

ao passo que a enzima telomerase, que repõe essas 

sequências, teria o papel de manter constante o comprimento 

dos telômeros, e resultaria na imortalidade; 

2) Teoria endócrina: nessa teoria, o relógio biológico age através de 

hormônios que controlam os passos do envelhecimento. 

Estudos recentes confirmam que o envelhecimento é 

hormonalmente regulado e que a via de sinalização do sistema 

fator de crescimento semelhante a insulina 1 (IGF-1) é 

evolutivamente conservado e tem papel fundamental na 

regulação hormonal do envelhecimento (van Heemst et al., 

2005); 

3) Teoria imunológica: o sistema imune é programado para o 

declínio ao longo do tempo, o que leva ao aumento da 

vulnerabilidade à doenças infecciosas, envelhecimento e 

morte. Já é bem conhecido que a eficácia do sistema imune 

tem picos durante a puberdade e apresenta um declínio 

gradual com o avanço da idade. Por exemplo, durante o 

processo de envelhecimento, os anticorpos perdem sua 

eficácia e uma quantidade inferior de novas doenças pode ser 

combatida de maneira efetiva pelo organismo, fato esse que 

causa estresse e eventual morte celular (Cornelius, 1972). De 

maneira importante, desregulação da resposta do sistema 

imune tem sido atribuída ao desenvolvimento de doenças 
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cardivasculares, Doença de Alzheimer (DA) e câncer 

(Rozemuller et al., 2005). 

Já a teoria do envelhecimento por danos ou erros inclui as seguintes 

subdivisões:  

1) Teoria do wear and tear: que em português pode ser traduzida 

como desgaste devido ao uso, nesse caso, células e tecidos 

possuem partes vitais que quando danificadas, resultam no 

envelhecimento. Assim como componentes de um carro antigo, 

partes do corpo são eventualmente danificadas por uso 

repetido, impedindo então seu funcionamento, bem como o do 

organismo como um todo. Essa teoria do envelhecimento foi 

introduzida em 1882 por August Weismann, e até hoje é 

amplamente utilizada devido a facilidade de entendimento à 

analogia utilizada. 

2) Teoria da taxa de vida: quanto maior a taxa basal de consumo de 

oxigênio, menor o tempo de vida do organismo (Brys et al., 

2007). Embora essa teoria do envelhecimento seja aplicável, 

não é completamente adequada para explicar o tempo máximo 

de longevidade (Hulbert et al., 2007). Existem linhas de 

evidências que propõem que outros fatores, além da taxa de 

consumo de oxigênio, seriam determinantes da taxa de vida, 

como fatores de transcrição FOXO, que são proteínas 

importantes da via da insulina e TOR, um fator central do 

controle do crescimento celular (Rollo, 2010). 

3) Teoria do dano cruzado: a teoria do dano cruzado ou do cross-

linking foi proposta por Johan Bjorksten in 1942 (Bjorksten e 

Tenhu, 1990). De acordo com essa teoria, um acúmulo de 

proteínas com danos cruzados causa lesões a células e 

tecidos, diminuindo o processo de funcionamento dos 

organismos resultando no envelhecimento. Essas ligações 

cruzadas podem ser causadas por elevado nível de glicemia e 

glicose tecidual (Hayoz et al., 1998). Estudos já demonstraram 

que reações cruzadas de proteínas estão envolvidas em 
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mudanças relacionadas ao processo de envelhecimento 

(Bjorksten e Tenhu, 1990). 

4) Teoria do dano ao DNA: danos ao DNA somático e mitocondrial 

ocorrem continuamente em células de organismos vivos. Esses 

danos ocorrem quando a DNA polimerase e os outros 

mecanismos de reparo ao DNA não são capazes de superar os 

danos causados pelo metabolismo, por exemplo, o dano 

oxidativo (Sohal e Allen, 1985). Mutações genéticas ocorrem e 

acumulam-se com o aumento da idade causando mal-

funcionamento e deteriorização das células 

5) Teoria dos radicais livres: Essa teoria introduzida por Gerschman 

em 1954 e posteriormente aprimorada por Denham Harman 

(Gerschman et al., 1954; Harman, 1956) propõe que o 

superóxido e outros radicais livres causam danos aos 

componentes macromoleculares das células, ocasionando 

então danos cumulativos às células e eventualmente aos 

órgãos, levando à consequente parada de seu funcionamento. 

Os radicais livres são átomos ou moléculas altamente reativos, 

que contém um número ímpar de elétrons em sua última 

camada, conferindo alta reatividade a esses elementos 

(Halliwell e Gutteridge, 1990; Halliwell et al., 1992). Esses 

elementos podem reagir com ácidos nucléicos, lipídeos, 

açúcares e proteínas. O organismo possui antioxidantes 

naturais em forma de enzimas, que ajudam a conter os danos 

causados pelos radicais livres. Existem também experimentos 

que mostram que as vias de sinalização de espécies reativas 

de oxigênio, enzimáticas ou genéticas, são importantes para o 

desenvolvimento da senescência celular e do envelhecimento 

do organismo (Afanas'ev, 2011). 

Essas teorias do envelhecimento são de grande importância para o 

entendimento das mudanças fisiológicas que ocorrem com o aumento da idade 

(Jin, 2010). No entanto, uma visão global desses tópicos é necessária para 

entender de maneira mais aprofundada os aspectos do envelhecimento 
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(Holliday, 2006). A procura por um único fator relacionado ao envelhecimento 

(como um único gene, por exemplo) tem sido substituída por uma visão 

multifatorial do processo (Kowald e Kirkwood, 1996; Weinert e Timiras, 2003). 

Assim, as diferentes teorias do envelhecimento não devem ser consideradas 

mutuamente exclusivas e sim complementares de maneira a explicar todas as 

características do envelhecimento normal (Weinert e Timiras, 2003).  

A partir dos processos descritos nessas teorias observa-se que a linha de 

divisão entre senescência e senilidade é tênue. Dessa forma, uma atenção 

especial deve ser dada à questão fundamental sobre porque as células mais 

velhas são mais vulneráveis ao desenvolvimento de doenças do que células 

mais jovens. Essa questão não somente promove avanços importantes no 

conhecimento da senescência, como também auxilia no entendimento de 

doenças relacionadas ao envelhecimento (Hayflick, 2000b). 

1.3. Doenças neurodegenerativas e demências  

O aumento da população idosa faz com que ocorra também o aumento na 

incidência das enfermidades relacionadas ao envelhecimento (Baer et al., 

2000; Kalache et al., 1987). Dentre as enfermidades cujo fator de risco é o 

envelhecimento, as Doenças Neurodegenerativas (DNDs) são as mais 

prevalentes e incapacitantes (WHO, 2002). As DNDs compartilham 

características clínicas, patológicas e moleculares (Tanzi e Bertram, 2005).  

Patologicamente, o processo de neurodegeneração, , pode ser restrito à 

tipos específicos de células e tecidos do Sistema Nervoso Central (SNC), em 

fases iniciais da doença. Por exemplo, o classicamente conhecido 

acometimento de neurônios dopaminérgicos da substância negra na Doença 

de Parkinson (DP (Braak et al., 2003; Damier et al., 1999; Gibb e Lees, 1991) e 

de neurônios do hipocampo na Doença de Alzheimer (DA (Braak e Braak, 

1991). Em estágios avançados, é verificado também um acometimento em 

outras regiões do SNC, levando inclusive a alterações macroscópicas como as 

atrofias (Pirttila et al., 1993). Além dessas alterações, é também observada 

perda neuronal (Kanazawa, 2001), que por sua vez pode ser acompanhada por 

inflamação e ativação do sistema imune (Blach-Olszewska e Leszek, 2007; 

Cappellano et al., 2013). 
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Histopatologicamente, DNDs são caracterizadas pelo depósito de 

proteínas malformadas, agregados proteicos (Soto e Estrada, 2008) e perda 

neuronal. O acúmulo intracelular e extracelular de proteínas anormais em 

regiões cerebrais específicas é uma característica patológica marcante das 

DNDs. Acredita-se que esse fator é o que pode levar a neurotoxicidade, 

neurodegeneração e finalmente à manifestação clínica (Ross e Poirier, 2004; 

Soto, 2003). Já foi verificado que as DNDs se desenvolvem de maneira 

silenciosa por muitos anos antes do aparecimento dos sintomas clínicos 

(Beach et al., 2012). Esse estudo de correlação clinicopatológica demonstrou 

que no momento em que as primeiras manifestações de déficit cognitivo 

observadas na DA ocorrem, grande porcentagem de neurônios já está 

irreversivelmente comprometida. As inclusões intracelulares verificadas em 

pacientes com DNDs são geralmente positivas para ubiquitina e adquirem 

conformação amiloidogênica contendo estruturas β-pregueadas (Ross e 

Poirier, 2004; Soto, 2003). Esse tipo de conformação expõe regiões 

hidrofóbicas da molécula que normalmente estão escondidas em sua 

conformação nativa. A exposição de estruturas hidrofóbicas, promove 

oligomerização e agregação anormal da proteína (Bolognesi et al., 2010; Chiti e 

Dobson, 2006; Kayed et al., 2003; Soto, 2003). Tem sido sugerido que 

mutações genéticas, fatores ambientais e diferentes condições de estresse, 

induziriam ao acúmulo anormal dessas proteínas em casos de doença o que 

implicaria em mecanismos patogênicos similares por trás de sua fisiopatologia 

(Voisine et al., 2010). Apesar de algumas características serem consideradas 

patognomônicas para determinados fenótipos clínicos, como os depósitos 

intracelulares da proteína tau hiperfosforilada (formando os emaranhados 

neurofibrilares - ENF) e depósitos extracelulares da proteína β-amilóide 

(formando as placas neuríticas) na DA (Duyckaerts et al., 2009) e os depósitos 

da proteína α-sinucleína na DP (Jellinger, 2002). Tem sido reconhecido que as 

mesmas entidades clínicas podem demonstrar graus consideráveis de 

heterogeneidade histopatológica, como é o caso da Degeneração Lobar 

Frontotemporal (DLFT) que está associada ao acúmulo de diferentes tipos de 

proteínas (tau, TDP-43, FUS e ubiquitina (Mackenzie et al., 2009). Da mesma 

forma que, características histopatológicas também podem ser compartilhadas 
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por diferentes entidades clínicas, como é o caso da tau hiperfosforilada 

presente em casos de DA e DLFT, e da TDP-43 em DLFT e Esclerose Lateral 

Amiotrófica (ELA). 

As DNDs podem apresentar histórico familiar de doença sugerindo uma 

contribuição de fatores genéticos no que diz respeito a sua causa e 

progressão. Já foi verificado que DA, DP, DLFT e ELA apresentam formas de 

doença mais raras consideradas familiares (seguindo padrão de herança 

mendeliana). Em contrapartida, os casos mais comuns são os considerados 

formas de doença aparentemente não familiar, não seguindo a herança 

mendeliana (Tanzi e Bertram, 2005). Esse último tipo, é também denominado 

esporádico, e pode ser causado por mutações não mendelianas ou por outros 

fatores ainda desconhecidos. Assim como verificado para as características 

clínicas e patológicas, diferentes tipos clínicos de DNDs podem compartilhar 

mutações nos mesmos genes, como é o caso da DLFT e ELA que apresentam 

mutações nos genes, VCP, que expressa a proteína vasopressina, e C9orf72, 

que codifica uma proteína cuja função não é conhecida (Dejesus-Hernandez et 

al., 2011; Renton et al., 2011).	  

Clinicamente, as DNDs apresentam manifestações clínicas diversas que 

estão relacionadas às áreas encefálicas afetadas durante o curso da doença. 

As manifestações clínicas caracterizam-se por um início insidioso em fases 

mais tardias da vida adulta, declinando gradualmente. Classicamente, esses 

doenças são conhecidas por afetarem primariamente domínios cognitivos 

(como memória, habilidades visoespaciais, linguagem, funções executivas) 

caracterizando quadros demenciais (Gmitrowicz e Kucharska, 1994). Estágios 

avançados levam à incapacidades físicas graves. Evidências crescentes 

mostram também alterações emocionais e comportamentais (Johnstone et al., 

2002; Libon et al., 2001; Neary et al., 1998). Os sintomas clínicos se 

sobrepõem e um mesmo fenótipo pode ser verificado em mais de um tipo de 

doença neurodegenerativa, como, por exemplo, características da DA e da 

DLFT que podem também ser acompanhadas por sintomas motores verificados 

na DP e na ELA. 

As DNDs são as principais causas de demência e incapacidade na 
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população idosa (Burns e Iliffe, 2009). As demências já são consideradas a 

principal causa de incapacidade na população idosa. Estimativas realizadas em 

2010 mostraram que 35,6 milhões de pessoas com 60 anos de idade têm 

demência em todo o mundo, indicando uma prevalência mundial de 4,7% 

(OMS, 2002). Isso significa que, a cada ano, 7 milhões de indivíduos são 

diagnosticados com demência, ou seja, o surgimento de 1 novo caso a cada 4 

segundos. Estimativas da OMS mostram que o número de pessoas 

diagnosticadas com demência dobrará a cada 20 anos, totalizando 65,7 

milhões em 2030 e 115,4 milhões em 2050.  

Revisões sobre prevalência de demência em países desenvolvidos 

encontraram índices de 4,2% no Canadá e 14,5% na Espanha, e 5,5% e 9% no 

Japão e Estados Unidos (Kalaria et al., 2008; Lobo et al., 2000; Lopes e 

Bottino, 2002; Lopes et al., 2007). Na América Latina estudos mostraram uma 

prevalência de 7,1% (Mangone e Arizaga, 1999; Nitrini et al., 2009). No Brasil, 

um estudo recente obteve os mesmos resultados prevalência de demência 

observados na América Latina como um todo (7,1%) (Herrera et al., 2002). 

Dentre os tipos de demência verificadas no Brasil, a DA foi a mais frequente 

observada em 55,1% dos casos. Os estudos sobre prevalência de Demência 

Frontotemporal no Brasil foram realizados com dados ambulatoriais apenas. 

Um desses estudos mostrou uma prevalência relativamente baixa de DFT 

(2,6%). Outro estudo que incluiu indivíduos em faixas etárias pré-senis, 

verificou uma prevalência de 5% (Fujihara et al., 2004).  

Apesar da perspectiva negativa que mostra o aumento de caráter 

epidêmico das demências no mundo, estudos recentes mostram uma 

tendência de diminuição da prevalência de demências em países 

desenvolvidos. A causa desse declínio é atribuída à redução e controle de 

fatores de risco, como aumento do nível de escolaridade em indivíduos idosos, 

diminuição do tabagismo, realização de atividades físicas e melhoria da 

alimentação, diminuição nas taxas de doenças infecciosas e controle de fatores 

de risco vasculares (Christensen et al., 2013; Langa et al., 2008; Lobo et al., 

2007; Manton et al., 2005; Matthews et al., 2013; Rocca et al., 2011; Schrijvers 

et al., 2012).  
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1.4. Degeneração Lobar Frontotemporal (DLFT) 

As DLFTs constituem um importante grupo de doenças 

neurodegenerativas incuráveis e incapacitantes (Jicha e Nelson, 2011). O 

termo Degeneração Lobar Frontotemporal é utilizado para agrupar doenças 

neurodegenerativas que possuem como característica neuropatológica em 

comum, a degeneração preferencial dos lobos frontal e temporal anteriores. 

(Cairns et al., 2007a). Já o termo Demência Frontotemporal é aplicado para 

denominar as síndromes clínicas associadas a essas mudanças 

neuropatológicas. Nos últimos 15 anos, a atenção à essas doenças tem 

aumentado, uma vez que foi verificado que as mesmas são tão frequentes 

quanto a doença de Alzheimer em indivíduos com menos de 65 anos 

(Ratnavalli et al., 2002). Evidências sugerem que as DFTs também são 

frequentes em populações mais idosas (Rosso et al., 2003).  

Mundialmente, Ratnavalli et al. (2002), verificaram que a incidência das 

DFTs é de 15 por 100.000 pessoas na população entre 45 e 64 anos de idade. 

Mais recentemente um estudo verificou resultados semelhantes 15 a 22 por 

100.000 pessoas (Onyike e Diehl-Schmid, 2013). Apenas um trabalho estudou 

a incidência dessas doenças em países da América Latina, variando de 1,2 a 

1,8 casos por 1000 pessoas. Além disso, nesse mesmo trabalho foi verificado 

que a prevalência de DFTs na população do Brasil foi maior do que na 

população da Venezuela e do Peru (Custodio et al., 2013). A discrepância dos 

dados de incidência global de DFTs e na América Latina é um resultado das 

diferenças entre as populações estudadas, bem como devido às diferentes 

metodologias utilizadas para o diagnóstico em cada região. Esses dados 

mostram a urgência em melhoria das ferramentas diagnósticas para as DLFTs 

nos países da América Latina. Dentro desse contexto, é importante ressaltar 

que as DFTs são frequentemente diagnosticadas erroneamente como DA 

(Lindau et al., 2000; McKhann et al., 2001b), bem como confundidas com 

doenças psiquiátricas, como depressão e psicose (McKhann et al., 2001b; 

Mendez et al., 2007; Passant et al., 2005). 

Historicamente, Arnold Pick foi o primeiro a descrever um paciente com 

afasia progressiva e atrofia lobar frontotemporal (Pick, 1892). Em 1991, Alois 

Alzheimer descreveu um relato histopatológico sobre esse tipo de paciente, 
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dando ênfase ao fato de que eles não apresentavam placas senis e 

emaranhados neurofibrilares típicos da DA, mas sim inclusões neuronais 

argirofílicas e células balonadas (células de Pick) (Alzheimer, 1991). No 

entanto, durante o século XX, pacientes com degeneração lobar frontotemporal 

foram genericamente classificados como pacientes com demência frontal, 

sendo frequentemente diagnosticados como DA (Snowden et al., 2002). Em 

1994, os dois maiores grupos de pesquisa de Lund e Manchester propuseram 

critérios clínicos e neuropatológicos para DLFT (The Lund and Manchester 

groups, 1994) e em 1998, outro grupo reportou um consenso para o 

diagnóstico clínico das DLFTs para a Academia Americana de Neurologia 

(Neary et al., 1998). Atualmente, o termo Degeneração Lobar Frontotemporal é 

utilizado para reunir um conjunto de doenças que apresentam manifestações 

clínicas diferentes, mas possuem semelhanças neuropatológicas (Cairns et al., 

2007b).  

1.4.1. Manifestações clínicas das DLFTs  

Em geral, as DLFTs apresentam-se de maneira insidiosa no início do 

seu curso, apresentando alterações de comportamento ou alterações de 

linguagem, seguido de declínio cognitivo, e então progredindo para um quadro 

demencial grave e generalizado, acompanhado por atrofia preferencial dos 

lobos frontais e temporais (Papma et al., 2013). Tipicamente, pacientes com 

DFT não apresentam perda de memória nos estágios iniciais da doença, 

diferentemente do que é verificado em pacientes DA (Liscic et al., 2007), mas 

existem exceções (Graham et al., 2005).  

Os trabalhos mais recentes têm proposto o agrupamento dessas 

diferentes manifestações clínicas em dois grupos principais, a variante 

comportamental e a variante de linguagem, de acordo com aparecimento dos 

sintomas iniciais (Chare et al., 2014): 

 

1) Variante comportamental (em inglês, behavioural variant of 

FTLD, sigla: bvFTD) caracterizada por mudanças 

comportamentais e de personalidade que estão associadas à 
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predominante degeneração cortico-frontal (McKhann et al., 

2001a; Neary et al., 1998);  

2) Variantes de linguagem, que pode ser manifestada como forma 

semântica ou afásica progressiva primária:  

a) a semântica é caraterizada por problemas de 

nomeação e compreensão de palavras (em inglês, 

semantic variant of Primary Progessive Aphasia, sigla: 

svPPA) com preferencial acometimento do córtex 

temporal (Gorno-Tempini et al., 2011);  

b) a afásia progressiva não fluente (em inglês, non-fluent 

variant of Primary Progessive Aphasia, sigla: nfvPPA) 

apresenta-se principalmente, agramatismo, erros e 

distorções da fala (apraxia), afetando os córtices frontal e 

temporal (Gorno-Tempini et al., 2011). 

 3) DFT associada a síndromes parkinsonianas ou doença do 
neurônio motor, degeneração fonrtotemporal associada com aparecimento 

concomitante de síndromes motoras no curso da doença, como ELA, 

síndromes Parkinsonianas, Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP) e 

Síndrome Corticobasal (SB) (Kertesz e Munoz, 2004; Liscic et al., 2008; Rohrer 

et al., 2011). 

Alguns autores também incluem dentro da variante de linguagem, a 

variante logopênica (em inglês, logopenic variant of Primary Progessive 

Aphasia, sigla: lvPPA), que é caracterizada por uma alteração na recuperação 

lexical e repetição de sentença (Chare et al., 2014; Gorno-Tempini et al., 2011). 

No entanto, a inclusão desse tipo de manifestação clínica como uma das 

DLFTs é questionada por outras autores, uma vez que, em alguns casos, os 

achados neuropatológicos da variante logopênica são atípicos para DLFT, 

sendo reconhecidos nesses casos, achados da DA (Deramecourt et al., 2010; 

Mesulam et al., 2008). 

As recentes descobertas realizadas nessa área coincidem com a 

publicação de séries de autópsias de diversos centros que têm elucidado 

correlações clinicopatológicas da DLFT com o desenvolvimento de marcadores 

moleculares que podem melhorar a previsão diagnóstica histopatológica 
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(Cairns et al., 2007b; Chare et al., 2014). A realização de análises genéticas 

direcionadas em pacientes e em membros da família também é importante 

para a determinação do subtipo histológico específico da DLFT (Cairns et al., 

2007b). Conjuntamente, esses avanços têm criado oportunidade para 

desenvolver orientação e terapias específicas para as DLFTs (Rohrer et al., 

2011). É importante ressaltar que atualmente a autópsia do encéfalo é a 

feramenta padrão ouro para o diagnóstico específico subtipos de DLFT (Cairns 

et al., 2007b; Mackenzie et al., 2010). 

1.4.2. Tipos neuropatológicos das DLFTs  

As características neuropatológicas bem conhecidas nas DLFTs são: 

degeneração preferencial dos lobos frontal e temporal anteriores, vacuolização 

superficial, gliose e perda neuronal nas camadas superficiais do córtex (Cairns 

et al., 2007b; Neary et al., 1998). Segundo achados de autópsia, pacientes com 

DLFT demonstram atrofia preferencial grave dos lobos frontais e temporais 

anteriores (Brun, 1987; McKhann et al., 2001a). Essa atrofia pode atingir 

regiões posteriores do cérebro em estágios mais avançados da doença (Broe 

et al., 2003). Com relação às características microscópicas, observa-se perda 

neuronal e degeneração microvacuolar nas camadas I e II do córtex frontal e 

temporal, com grau variável de gliose. A substância branca adjacente 

apresenta desmielinização e gliose (Cairns et al., 2007b; Dickson et al., 1992; 

McKhann et al., 2001a). 

Pacientes com DLFT e ELA associada apresentam também perda de 

neurônios motores superiores e inferiores, degeneração do trato corticoespinal 

e vacuolização (McKhann et al., 2001a). 

No que diz respeito aos achados neuropatológicos de acordo com o tipo 

de proteína anormal encontrada, as DLFTs podem ser divididas em 5 principais 

classes (Bigio, 2013; Cairns et al., 2007b; Mackenzie et al., 2011): 

1) DLFT-tau: alterações caracterizadas por inclusões neuronais e/ou 

gliais tau-imunoreativas; 

2) DLFT-TDP: subtipo caracterizado por inclusões tau-negativas e 

positivas para TDP-43 e ubiquitina;  
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3) DLFT-FUS: subtipo caracterizado por inclusões tau e TDP-43 

negativas, que são positivas para ubiquitina e FUS. 

4) DLFT-UPS (UPS - ubiquitin proteasome system): subtipo 

caracterizado por positividade apenas para ubiquitina. 

5) DLFT-ni (ni - no inclusions): casos em que não é verificado 

nenhum tipo de inclusão proteica (Bigio, 2013). 

 
A associação entre subtipo clínico e neuropatológico das DLFTs é 

verificada, no entanto, essa relação é extremamente complexa e existe grande 

sobreposição entre manifestações clínicas e proteinopatias encontradas. A 

variante comportamental é geralmente associada com inclusões proteicas de 

TDP-43, mas alguns casos também são associados com achados 

neuropatológicos de tau. FUS é invariavelmente associada esse tipo de 

fenótipo clínico, sendo ele com ou sem sinais de doença do neurônio motor. A 

variante afásica não-fluente é associada com inclusões de tau e TDP-43, sendo 

as inclusões por tau predominantes desse subtipo clínico. A variável de 

linguagem semântica, está, na maioria dos casos, ligada à imunoreatividade 

dos agregados patológicos de TDP-43 e tau (Pan e Chen, 2013). Grande parte 

dos pacientes que apresentam variante de linguagem logopênica possuem 

neuropatologia de DA (Josephs et al., 2008a; Mesulam et al., 2008; Rohrer et 

al., 2012). Sintomas que acompanham o sistema extrapiramidal com apraxias 

são atribuídas a achados neuropatológicos de tau, incluindo DLFT com 

parkinsonismo, PSP e SB (Hoglinger et al., 2011; Neary et al., 2005; Spillantini 

et al., 1998). TDP-43 e FUS proteinopatias são mais comumente encontradas 

em DLFT associada com ELA (Boeve, 2011; Josephs et al., 2011; Rabinovici e 

Miller, 2010; Roeber et al., 2008).  

1.4.3. DLFT-TDP 

A proteína TDP-43 foi primeiramente descrita em 2006 por Neumann et 

al. (2006) como a proteína ubiquitinada presente em casos de DLFT com 

inclusões ubiquitina-positivas. Os autores produziram então anticorpos para 

reconhecer diferentes epítopos da proteína TDP-43 em humanos. 

Imunoistoquímica utilizando esses anticorpos em casos de DLFT, revelou a 
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presença de agregados proteicos no citoplasma de neurônios e células da glia 

(Neumann et al., 2006). Além disso, técnicas bioquímicas demonstraram que 

nos casos de doença, a proteína TDP-43 sofre modificações estruturais em sua 

composição como hiperfosforilação, ubiquitinação e perda da porção N-terminal 

da proteína (Igaz et al., 2008; Neumann et al., 2007; Neumann et al., 2006). 

Essas modificações resultam na perda de sua localização nuclear original e 

acúmulo anormal da proteína em compartimentos intracelulares 

citoplasmáticos. 

Atualmente, anticorpos que reconhecem diversos epítopos da proteína já 

estão disponíveis comercialmente (Kwong et al., 2014). Existem anticorpos que 

reconhecem epítopos da proteína hiperfosforilada e anticorpos que 

reconhecem a proteína não fosforilada, ambos podem ser utilizados como 

ferramentas para o diagnóstico de DLFT-TDP e seus subtipos (Tan et al., 2013) 

como mostra a Figura 3.  

Desde 2006 as características neuropatológicas da TDP-43 nos casos de 

DLFT-TDP têm sido amplamente estudadas. Atualmente, sabe-se que, além 

das inclusões intracitoplasmáticas neuronais e gliais (Figura 4A e B), outros 

tipos de inclusões da proteína TDP-43 são observados, como as inclusões 

intranucleares (Figura 4C e D) e os neuritos distróficos, caracterizados pelo 

acúmulo do proteína TDP-43 anormal em prolongamentos neuronais como 

axônios e dendritos (Figura 4E, setas).  
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Figura 3 -  Padrões de marcação da proteína TDP-43 utilizando-se anticorpos contra 
diferentes epítopos da proteína (normal e hiperfosforilada). Em A, 
imunoistoquímica contra a conformação normal da proteína TDP-43, seta 
preta e diagrama em B representam células não acometidas com 
localização preferencialmente nuclear de TDP-43. Inclusões anormais 
também são verificadas com imunoistoquímica utilizando esse anticorpo 
(seta vermelha em A). Em C, imunoistoquímica contra a conformação 
anormal de TDP-43 resultando em marcação citoplasmática, também 
denominada como inclusões (seta vermelha). O diagrama em D mostra 
modificações bioquímicas de TDP-43 em células acometidas, bem como a 
localização preferencial subcelular desses achados. Fotomicrografias de 
imunoistoquímica pertencentes a arquivo próprio. Escala em A e C: 50µm. 
Diagramas adaptados de (Buratti e Baralle, 2008).  
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Figura 4 -  Diferentes tipos de inclusões da proteína TDP-43 em casos de DFLT-TDP. 
Inclusões intracitoplasmáticas neuronais e gliais (A e B), inclusões 
intranucleares (C e D) e neuritos distróficos (E, setas).  Escala A-D, 5 µm 
e E 10µm. Adaptado de (Cairns et al., 2007b). 
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Todos esses tipos de alterações podem ser encontrados tanto na 

substância branca, como na substância cinzenta. Devido à heterogeneidade do 

tipo de inclusão e ao local preferencialmente acometido, critérios têm sido 

propostos para classificação de subtipos de DFLT-TDP. Esses critérios são 

baseados em achados clínicos, genéticos e neuropatológicos. Várias 

classificações já foram propostas, no entanto, a denominada harmonized, 

publicada em 2011 é a que tem sido mais amplamente utilizada e leva em 

consideração inclusive a frequência com que é verificado determinado subtipo, 

sendo A o mais frequente e assim sucessivamente (Mackenzie et al., 2011). Os 

quatro subtipos propostos são: 

1) Subtipo A: caracterizado por inúmeros neuritos distróficos e 

inclusões intracitoplasmáticas neuronais (ICNs) em formas 

ovais ou de meia lua, concentrados primariamente na camada 

II do neocórtex. Número moderado de inclusões intranucleares 

neuronais (INNs) lentiformes podem também ser verificados, 

porém são menos comuns nesse subtipo (Figura 5A). 

2) Subtipo B: apresenta número moderado de inclusões neuronais 

citoplasmáticas que estão presentes em todas as camadas 

corticais e apenas um pequeno número de neuritos distróficos 

(Figura 5B). 

3) Subtipo C: observa-se predominância de neuritos distróficos 

alongados nas camadas mais superficiais do córtex com 

poucas inclusões intracitoplasmáticas neuronais (Figura 5C). 

4) Subtipo D: refere-se a patologia de DLFT associada à doença 

óssea de Paget, causada por mutação no gene da VCP e 

caracterizada por numerosos neuritos distróficos curtos e 

frequentes (INNs) lentiformes (Figura 5D). 

  



	  

45	  

 
 
 
 
 

 

Figura 5 -  Subtipos neuropatológicos de DLFT-TDP. Em A, subtipo neuropatológico 
A caracterizado por inúmeros neuritos distróficos (ND) e inclusões 
intracitoplasmáticas neuronais (ICNs) em formas ovais ou de meia lua, 
concentrados primariamente na camada II do neocórtex. Em B observa-se 
o subtipo B de DLFT-TDP, apresentando um número moderado de ICNs 
que estão presentes em todas as camadas corticais e um pequeno 
número de NDs. Em C, é verificada predominância de NDs alongados nas 
camadas mais superficiais do córtex com poucas ICNs, característico do 
subtipo C. O subtipo DLFT-TDP D (D) caracteriza-se por numerosos 
neuritos distróficos curtos e frequentes (INNs) lentiformes. Adaptado de 
(Josephs et al., 2011). 
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Em todos os subtipos, as inclusões são mais abundantes no giro 

denteado do hipocampo e nos neurônios das camadas superficiais dos córtices 

frontais e temporais (Cairns et al., 2007b; Neumann et al., 2006). No entanto, 

trabalhos também têm verificado essas inclusões em estruturas subcorticais 

(Grinberg et al., 2011; Josephs et al., 2009). 

Com relação às alterações genéticas da DFLT-TDP, mutações em 

diversos genes têm sido verificadas e podem ser hereditárias ou autossômica 

dominantes (Bigio et al., 2013; Cairns et al., 2007b; Dejesus-Hernandez et al., 

2011; Hasegawa et al., 2008; Mackenzie et al., 2007; Weihl et al., 2008). 

Abaixo, pode-se verificar a listagem dos genes cuja relação com DFLT-TDP já 

foi identificada: 

1) Progranulina (PGRN),  

2) Vasolin-containing protein (VCP),  

3) TDP-43 (TARDBP),  

4) Ubiquitina (UBQLN2),  

5) c9orf72 (localizado no cromossomo 9).  

 
Atualmente, sabe-se que DLFT-TDP é o subtipo patológico mais 

frequente de DFLT (somando até aproximadamente 50% dos casos) e pode 

apresentar-se nos três principais fenótipos clínicos descritos (subtópico 1.4.1 

(Cairns et al., 2007b; Davidson et al., 2007). 

Curiosamente, inclusões de TDP-43 são verificadas em pacientes com 

ELA esporádica ou autossômica dominante (Kuhnlein et al., 2008; Sreedharan 

et al., 2008). Essas observações apoiam a ideia de que exista forte relação 

clínica e patológica entre DLFT e ELA, evidenciando também o papel da TDP-

43 no espectro dessas patologias.  

Apesar de muitos avanços já terem sido realizados nessa área, existem 

ainda muitas questões em aberto com relação ao papel primário da TDP-43 na 

patogênese da DLFT e da própria função dessa proteína no SNC. Por exemplo, 

mutações no gene que codifica a TDP-43 têm sido raramente associadas á 

quadros clínicos de DLFT, além disso, os mecanismos pelos quais o acúmulo 

de TDP-43 leva á neurodegeneração ainda não estão muito bem elucidados 
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(Benajiba et al., 2009; Gijselinck et al., 2009; Kovacs et al., 2009; Schumacher 

et al., 2009).  

1.5. A proteína TDP-43: estrutura e função fisiológicas 

O nome TDP-43, transactive response DNA binding protein, é derivado 

de sua descoberta em 1995, quando foi mostrado que essa proteína de 43kDA 

interagia com uma sequência de DNA do vírus HIV-1 (Ou et al., 1995). No 

entanto, foi somente a partir de 2006 (Neumann et al., 2006) é que despertou-

se o interesse pelo estudo dessa proteína, incluindo o seu papel fisiológico na 

SNC, bem como sua estrutura bioquímica.  

Atualmente sabe-se que a estrutura primária da TDP-43 é composta por 

414 aminoácidos, contendo 2 motivos de reconhecimento de RNA (RRM1 e 

RRM2) e uma porção C-terminal rica em glicina que permite a ligação da 

molécula à simples fitas de DNA e RNA e também à proteínas (Buratti et al., 

2006; Wang et al., 2008). Essa sequência de ligação à ácidos nucleicos e 

proteínas, é também denominada como domínio priônico (King et al., 2012). 

Sob condições normais, a proteína TDP-43 está localizada essencialmente no 

núcleo das células, no entanto, também pode ser transportada entre o núcleo e 

o citoplasma em um mecanismo auto regulatório dependente da sua região C-

terminal (Ayala et al., 2005; Winton et al., 2008). A figura 6 ilustra a estrutura 

primária da proteína, bem como seus diferentes domínios.  
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Figura 6 -  Estrutura primária da proteína TDP-43. O diagrama mostra os diferentes 
domínios da proteína incluindo os motivos de reconhecimento de RNA 
(RRM1 e RRM2), regiões ricas em glicina e sinais de localização e 
exportação nuclear. Adaptado de (Kumar-Singh, 2011). 
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O gene TARDBP que codifica a TDP-43, está localizado no cromossomo 

1 e é constituído por 6 exons, podendo expressar até 11 diferentes isoformas 

diferentes da proteína derivadas de splicing alternativo, sendo predominante a 

de 43kDa (Buratti et al., 2006; Wang et al., 2008). A TDP-43 é altamente 

conservada ao longo da evolução, fato que pode ser relacionado à importância 

de sua função (Ayala et al., 2005). Modelos animais knockouts, ou seja, que 

não expressam TDP-43, são letais para embriões devido a defeitos no período 

e pré-implantação (Wu et al., 2010).  

Estudos têm sido feitos com o intuito de entender completamente a 

função fisiológica da proteína TDP-43. No entanto, diversas funções têm sido 

propostas para a TDP-43 através de experimentos de cultura celular, modelos 

animais e ensaios bioquímicos (Ash et al., 2010; Kabashi et al., 2010; 

Majumder et al., 2012; Vanden Broeck et al., 2013; Wegorzewska et al., 2009). 

A maioria dessas funções sugere o papel da TDP-43 na regulação do 

metabolismo de RNA em diversos níveis como em mecanismos de splicing 

(Buratti et al., 2005; Freibaum et al., 2010; Ling et al., 2010), e estabilização de 

RNA mensageiro (RNAm (Ayala et al., 2005; Fiesel et al., 2010; Godena et al., 

2011), tráfego de RNA (Alami et al., 2014; Narayanan et al., 2013) e síntese de 

microRNAs (Kawahara e Mieda-Sato, 2012). A TDP-43 exerce sua função 

interagindo com RNA, DNA e proteínas (Budini et al., 2014). Estudos que 

utilizaram a técnica de imunoprecipitação mostraram que a TDP-43 se liga a 

mais de 6000 espécies de RNA (Buratti et al., 2004; Polymenidou et al., 2011; 

Tollervey et al., 2011). Dentre os transcritos verificados, estão os envolvidos 

com atividade sináptica e crescimento neuronal (Polymenidou et al., 2011; 

Tollervey et al., 2011). A proteína TDP-43 também se associa com membros da 

famílias das ribonucleoproteínas nucleares (hnRNP), que são complexos que 

regulam mecanismos de splicing (Buratti et al., 2005; Freibaum et al., 2010; 

Ling et al., 2010). Foi verificado que a TDP-43 regula o mecanismo de splicing 

de fator de sobrevivência de neurônios motores (Shiga et al., 2012). Com 

relação à regulação de RNAm, a expressão de TDP-43 regula os níveis de 

RNAm de quinase dependente de ciclina tipo 6 (Ayala et al., 2008) que é um 

fator importante de regulação do ciclo celular; da histona desacetilase 6, que 
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regula expressão gênica (Fiesel et al., 2009; Fiesel et al., 2010), bem como na 

regulação de proteínas de neurofilamento e de associação a microtúbulos 

(Godena et al., 2011; Strong et al., 2007).	  

Além do papel bem caracterizado da TDP-43 na regulação da 

transcrição e do splicing, estudos têm sugerido seu papel em outros processos 

celulares como, apoptose e divisão celular (Ayala et al., 2008; Buratti e Baralle, 

2008; Buratti e Baralle, 2010; Fiesel et al., 2009; Lagier-Tourenne et al., 2010; 

Strong, 2010; Strong et al., 2007; Vanden Broeck et al., 2013; Winton et al., 

2008). 

Diversos trabalhos demonstraram que a TDP-43 é recrutada para 

grânulos de estresse em resposta à injúria tecidual (Colombrita et al., 2009; 

Dewey et al., 2011; Freibaum et al., 2010; McDonald et al., 2011; Moisse et al., 

2009a; Moisse et al., 2009b; Sato et al., 2009; Volkening et al., 2009). No tecido 

cerebral, foi monstrado que a redistribuição da proteína do núcleo para o 

citoplasma pode ser uma resposta normal á injúria neuronal (Moisse et al., 

2009a; Sato et al., 2009). Além disso, estudos sugerem papel da TDP-43 na 

regulação da plasticidade neuronal, bem como na manutenção da integridade 

dendrítica e axonal (Lu et al., 2009; Swarup et al., 2012; Wang et al., 2008).  

De maneira interessante, um estudo publicado recentemente 

demonstrou também que parkina (que é uma proteína componente do sistema 

ubiquitina proteasoma) é responsável pela ubiquitinação da proteína TDP-43 e 

subsequente acúmulo intracitoplasmático (Hebron et al., 2013). A TDP-43 

interage também com outra proteína ligante de RNAs denominada FUS, 

também verificada em casos de DLFT e doença do neurônio motor (Freibaum 

et al., 2010; Ling et al., 2010). Esses dados apontam para a importância do 

equilíbrio de função e localização da TDP-43, bem como sua relação com o 

processo de doença. Um estudo recente sugere que a neurotoxicidade da 

proteína TDP-43 pode ser causada pela perda de sua função normal (Vanden 

Broeck et al., 2013). 

Em modelos animais de camundongos, foi demonstrado que a TDP-43 

está presente na membrana pré-sináptica das junções neuromusculares 
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(JNMs), sugerindo um papel dessa proteína no transporte de mRNAs para 

processos neuronais distais (Narayanan et al., 2013). Alami et al. (2014) 

recentemente identificaram uma nova função da proteína TDP-43 no SNC que 

vai de encontro com os achados de Narayanan et al. (2013). Os autores 

descobriram que essa proteína é responsável pelo transporte axonal 

anterógrado de mRNAs do corpo celular dos neurônios até compartimentos 

axonais distais, incluindo as JNMs.  

1.6. A proteína TDP-43 e o processo de neurodegeneração 

A questão central que permanece sobre a proteína TDP-43 é se a sua 

neurotoxicidade estaria relacionada à perda ou ao ganho de sua função. 

Diversos modelos animais mutantes para TDP-43 têm sido desenvolvidos para 

estudar os mecanismos relacionados à neurodegeneração.  

Modelos de perda de função para TDP-43 foram estabelecidos em 

drosófila, neurônios corticais de camundongos e células IPS (induced 

pluripotents stem cells (Alami et al., 2014). Essas são células derivadas de 

fibroblastos de pacientes com ELA que possuem mutação no gene da proteína 

TDP-43. São transformadas em neurônios motores para que processos 

celulares relacionados à doença possam ser estudados. Esse tipo de modelo 

experimental é uma forma de se estudar o mecanismo da doença ex situ in 

vivo. Os resultados derivados desses estudos mostraram que a TDP-43 tem 

papel no transporte neuronal de RNA. Foi verificado ainda que essa proteína 

associa-se à RNAs alvo, durante o transporte anterógrado e que, mutações no 

gene que a codificam danificam esse transporte in vivo em todos os modelos 

estudados. 

Curiosamente, formas insolúveis de TDP-43, derivadas de pacientes com 

DFT e ELA, podem funcionar como sementes para agregados intracelulares de 

TDP-43 em cultura (Nonaka et al., 2013). O estudo concluiu que a TDP-43 

possui propriedades priônicas, incluindo a habilidade de semear agregados 

proteicos intracelulares, estabilidade contra proteinases e contra o calor, e 

capacidade de transmitir esses agregados de célula para célula.  
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1.7. TDP-43 no envelhecimento normal 

Grandes esforços na área científica, inclusive em nosso grupo, têm tido 

como foco revelar como ocorrem os processos degenerativos sofridos pelas 

células do SNC (Farfel et al., 2013; Grinberg, 2006; Grinberg et al., 2009a; 

Grinberg et al., 2009b; Leite, 2009; Suemoto et al., 2011), bem como para 

melhor descrever e caracterizar entidades patológicas que envolvem a 

neurodegeneração (Berg et al., 1998; Duyckaerts et al., 2009; Grinberg et al., 

2009a; Grinberg et al., 2009b; Grinberg et al., 2011; Mackenzie et al., 2011; 

Mackenzie et al., 2009; Taylor et al., 2002). 

Essas descobertas representam grande avanço científico e proporcionam 

melhor compreensão de mecanismos biológicos relacionados às doenças 

neurodegenerativas, auxiliando no diagnóstico e tratamento das mesmas. 

Entretanto, o papel dessas proteínas no processo de neurodegeração ainda 

não é totalmente comprrendido. Por exemplo, não está claro se o depósito 

dessas proteínas necessariamente representa um processo patológico, pois há 

indícios que essas mesmas inclusões podem ser encontradas no 

envelhecimento normal (Adler et al., 2010; Arnold et al., 2013; Berg et al., 1998; 

Bouras et al., 1994; Braak e Braak, 1997; Caselli et al., 2010; Crystal et al., 

1993; Davies et al., 1988; Dickson et al., 1992; Gibb, 1986; Gibb e Lees, 1988; 

Josephs et al., 2008c; Klos et al., 2006; Price et al., 2009; Sabbagh et al., 2009; 

Schmitt et al., 2000; Villemagne et al., 2008; Wilson et al., 2011; Wolf et al., 

1999).	  

Sabe-se que é necessário compreender melhor o processo fisiológico da 

senescência para então diferenciá-lo da selinidade. A compreensão da 

transição entre esses processos, pode contribuir para o desenvolvimento de 

medidas terapêuticas contra as doenças neurodegenerativas, o que ainda não 

existe. 

A maioria dos estudos relacionados à proteína TDP-43 tem como foco a 

distribuição de suas inclusões em casos de doença e apresentam um número 

muito limitado ou inexistente de indivíduos controles (Amador-Ortiz et al., 2007; 

Nakashima-Yasuda et al., 2007; Uryu et al., 2008). A falta de controles em 

estudos que envolvem as doenças neurodegenerativas é inerente, devido ao 
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alto custo da prática de autópsias, e às leis que envolvem essa prática em 

outros países do mundo.  

Poucos trabalhos se dedicaram a investigação do acúmulo anormal de 

TDP-43 em indivíduos idosos sem declínio cognitivo (Arnold et al., 2013; Geser 

et al., 2011; Wilson et al., 2011). Os resultados desses trabalhos demonstraram 

que a prevalência dos agregados de TDP-43 nesses indivíduos, variou de 3% a 

36,4% (Arnold et al., 2013; Geser et al., 2010; Nakashima-Yasuda et al., 2007; 

Wilson et al., 2011). Devido a isso, são necessários estudos cujo desenho 

permita a análise de um grande número de casos, para que sejam 

apresentadas bases normativas consistentes sobre o papel dos achados 

anormais da TDP-43 no processo de senescência.  

Dentro desse contexto, em relação à proteína TDP-43, nota-se a 

necessidade de um estudo clinicopatológico com descrição minuciosa da 

distribuição das inclusões anormais dessa proteína em um grande número de 

indivíduos controle. É importante que esse tudo englobe áreas encefálicas 

comumente atingidas nas DLFTs-TDP em sujeitos de faixa etárias pré-senis a 

senis e de ambos os sexos. Apesar dessa abordagem ser essencialmente 

descritiva, abordagens semelhantes resultaram no entendimento dos estágios 

iniciais e progressão das alterações neurofibrilares na DA (Braak e Braak, 

1991) e da progressão da DP (Braak et al., 2003). Algo que ainda não existe 

para a DLFT-TDP. Nossa hipótese é que o mapeamento aqui planejado possa 

revelar se há áreas de vulnerabilidade preferencial que poderiam apontar a 

localização inicial da doença, fatores de risco ou porteção contra o 

aparecimento dessas lesões nos encéfalos de indivíduos idosos. Além de 

contribuir para entendimento do papel dessas alterações no SNC durante o 

envelhecimento humano fisiológico, direcionando estudos posteriores. 
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2. OBJETIVO GERAL 

Identificar a presença da proteína TDP-43 hiperfosforilada em cérebros 

humanos post-mortem de indivíduos acima de 50 anos sem histórico de 

declínio cognitivo e diagnóstico neuropatológico de DNDs em um grande 

número de casos. 

2.1.  Objetivos Específicos 

Caracterizar a distribuição da proteína TDP-43 hiperfosforilada nesses 

indivíduos em diferentes áreas encefálicas envolvidas nas DLFTs. 

Identificar associação de variáveis clínicas, sociodemográficas ou 

neuropatológicas com o aparecimento das inclusões de TDP-43 em indivíduos 

cognitivamente normais, para determinar possíveis fatores que possam 

influenciar a presença dessas lesões. 
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3. METODOLOGIA  

3.1. Contribuição do Banco de Encéfalos Humanos do Grupo de 
Estudos em Envelhecimento Cerebral (BEHGEEC) para a 
realização do estudo e de pesquisas científicas na área 

O Banco de Encéfalos Humanos do Grupo de Estudos em 

Envelhecimento Cerebral (BEHGEEC) da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP) foi fundado com o objetivo de coletar 

encéfalos de indivíduos idosos que faleceram com mais de 50 anos de idade e 

apresentavam qualquer grau cognitivo, para estudos de correlação 

clinicopatológica em envelhecimento cerebral fisiológico e demências (Grinberg 

et al., 2007). O BEHGEEC desde então, tem obtido grande sucesso, graças à 

colaboração do Serviço de Verificação de Óbitos da Capital de São Paulo 

(SVOC-SP), que constitui o maior serviço de autópsia de casos naturais do 

Brasil e da generosidade dos familiares dos pacientes falecidos encaminhados 

para este serviço. Com isso, em 10 anos, foram coletados 3000 encéfalos, 

sendo que 70% desses encéfalos pertenciam a sujeitos sem déficit cognitivo. 

Dessa maneira, o BEHGEEC-FMUSP diferencia-se dos outros bancos de 

encéfalo do mundo que basicamente não possuem casos controles em suas 

coleções (Kretzschmar, 2009). Isso possibilita ao nosso grupo o estudo mais 

aprofundado do envelhecimento cerebral humano, bem como da diferenciação 

entre senescência e senilidade.  

O status cognitivo, funcional e socioeconômico dos casos incluídos no 

banco é avaliado por meio de um informante, aplicando-se escalas e 

queistionários semi-estruturados bem caracterizados. Além disso, após 

assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido pelo informante, os 

casos são coletados e submetidos a avaliações macroscópicas e 

microscópicas que seguem critérios internacionais para envelhecimento 

cerebral e doenças neurodegenerativas (Ferretti et al., 2010a; Grinberg et al., 

2007). Todos os procedimentos do BEHGEEC, bem como os realizados nesse 

estudo, foram aprovados pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa do HCFMUSP, sob os protocolos números 458.272/13 e 464/11, 

respectivamente (Anexos 1 e 2).  
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Tendo em vista a complexidade da rotina, assim como o número de 

informações coletadas para a inclusão de cada caso no BEHGEEC, faz-se 

necessário descrever de maneira mais detalhada, os critérios de inclusão de 

casos e os métodos padrão de rotina do banco de especial importância para a 

realização desse estudo. Esse conteúdo pode ser encontrado no tópico 3.2 e 

seus respectivos subtópicos (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4). Os métodos 

prospectivos realizados nesse trabalho, estão descritos no tópico 3.3 incluindo 

os métodos de seleção de casos (3.3.1), abordagem e justificativa sobre áreas 

encefálicas de interesse (3.2.2), demais métodos histopatológicos (3.3.3, 3.3.4, 

3.3.5), coleta de dados para análises exploratórias de TDP-43 e variáveis 

sociodemográficas, neuropatológicas e clínicas (3.3.6) e análises estatísticas 

(3.3.7). 

3.2. Métodos retrospectivos 

3.2.1. Critérios de seleção  

Os encéfalos que constituem a casuística do BEHGEEC são provenientes 

do Serviço de Verificação de Óbitos da Capital da Universidade de São Paulo 

(SVOC-USP). O SVOC-USP é responsável por esclarecer causas de óbito por 

norte natural decorrentes de moléstias mal definidas de indivíduos que 

faleceram na região metropolitana de São Paulo. Para que o caso seja incluído 

na casuística do BEHGEEC, deve atender aos seguintes critérios: 

1) Ter idade, na data do falecimento, igual ou maior que 50 anos; 

2) Possuir um familiar responsável ou cuidador, que convivesse com 

o sujeito no mínimo semanalmente, nos seis meses anteriores 

ao óbito. O informante (familiar responsável ou cuidador) deve 

ser capaz de prestar informações consistentes a respeito do 

histórico de saúde do sujeito; 

3) Não ser portador de doenças cerebrais que impossibilitem a 

avaliação macroscópica cerebral, como acidente vascular 

encefálico hemorrágico; 
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4) Não apresentar doença avançada no período de três meses 

anteriores à morte, responsáveis por causar hipóxia ou 

hipofluxo cerebral; 

5) Não apresentar histórico de parada cardiorespiratória prolongada 

nos três meses anteriores ao óbito; 

6) Não possuir indicação de acidose grave, devido ao estado agonal 

(indicador: pH do líquido cefalorraquidiano <6,5). 

3.2.2. Avaliação clínica e funcional 

Os familiares que vão ao SVOC para reclamar o corpo são convidados 

pela equipe de entrevista clínica a participar do estudo. Essa equipe é 

composta por enfermeiros especializados e capacitados para identificar o 

status clínico e funcional dos indivíduos falecidos, por meio de um questionário 

aplicado ao informante. Além disso, a equipe é treinada para reconhecer 

condições físicas e emocionais do informante para a participação no estudo, e 

possíveis fatores que possam interferir na confiabilidade dos dados. Após a 

triagem detalhada dessas condições, o enfermeiro realiza a entrevista 

oralmente, seguindo o questionário-semiestruturado com base nas escalas que 

já foram validadas em nossa população (Ferretti et al., 2010a). 

O diagnóstico neurológico de dêmencia no BEHGEEC é baseado nos 

critérios do DSM-IV, que é um sistema de classificação de transtornos mentais 

e de comportamento (OMS, 1993). O grau de déficit cognitivo é avaliado 

utilizando-se o Questionário Clinical Dementia Rating (CDR, somente a sessão 

do informante (Morris, 1993) e o Informant Questionnaire on Cognitive Decline 

in the Elderly (IQCODE (Jorm, 1994). O CDR é uma escala de 5 pontos para 

classificação de severidade de demência, no qual 0 significa sem declínio 

cognitivo, 0,5 indica demência questionável e os estágios 1, 2 e 3 

correspondem à demencia leve, moderada e grave, respectivamente. O 

IQCODE é um questionário para detecção do declínio cognitivo com base no 

relato do informante que compara o estado cognitivo do mesmo indivíduo, com 

o seu status há 10 anos atrás. É uma escala composta por 26 questões, cada 

uma delas com pontuação de 1 a 5 de acordo com a gravidade dos sintomas 

apresentados. O escore final é obtido através da divisão do escore total pelo 
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número de questões. Indivíduos que obtém escore final de <3.,42 são 

considerados cognitivamente normais (Ferretti et al., 2010b).  

Além da avaliação cognitiva, é também realizada avaliação 

comportamental pela utilização do Inventário Neuropsiquiátrico (INP) e a escala 

SCID do DSM-III-R para acessar Mania e Depressão (Spitzer et al., 1992). A 

avaliação funcional é realizada pelo Índice de Katz para a avaliação de 

atividades de vida diária (Katz et al., 1963) e a avaliação motora, pela escala 

de Parkinsonismo de Tanner.  
Outras escalas são aplicadas para o conhecimento de dados 

socioeconômicos. Dados sociodemográficos também são coletados, como 

idade, escolaridade e raça. A tabela 1 mostra os domínios avaliados pelo 

questionário-semiestruturado do BEHGEEC, bem como as respectivas escalas. 

O Anexo 3 contém a entrevista clínica que é aplicada ao familiares na íntegra. 

Tabela 1 -  Escalas utilizadas rotineiramente pelo BEHGEEC para avaliação de 
domínios cognitivos e obtenção de informações sócioeconômicas. 
Adaptado de (Grinberg et al., 2007). 

Domínio Escala 

Avaliação Sócio-econômica ABIPEME (Associação Brasileira de Institutos de Pesquisa 
e Mercado) 

Avaliação Funcional Índice de Katz (Instrumental Activities of Daily Life, IADL) 

Avaliação Comportamental Inventário Neuropsiquiátrico – INP (Neuropsychiatric 
Inventory, NPI) 

Avaliação Cognitiva Clinical Dementia Rating - CDR 
Informant Questionare on Cognitive Decline – IQCODE 

Distúrbios Afetivos Mania e Depressão (Struture Clinic Interview for DSM-III-R, 
SCID) 

Parkinsonismo Escala de Parkinsonismo (Tanner) 

3.2.3. Processamento encefálico 

Após o informante realizar a entrevista clínica e assinar o termo de 

consentimento de Livre e Esclarecido, o encéfalo é coletado, volumado e 

processado. No que diz respeito ao processamento, primeiramente, o tronco 

encefálico é separado do cérebro na altura do pulvinar do tálamo e os 

hemisférios cerebrais separados por secção no corpo caloso. São então 

amostradas 12 áreas cerebrais do hemisfério direito à fresco. Essas amostras 
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são congeladas a -800C para posteriores estudos bioquímicos e genéticos. O 

hemisfério esquerdo é fixado por imersão em formalina 4% (tamponado com 

fosfato de potássio, pH= 7,4) por 15 dias. Após esse período, o material 

encefálico é seccionado coronalmente em intervalos de 1cm e as áreas 

encefálicas determinantes para o diagnóstico post mortem das doenças 

neuronegenerativas são amostradas. As regiões encefálicas representadas e 

fixadas em paraformol, são então embebidas em blocos de parafina. Durante o 

processamento, também é realizado o diagnóstico de alterações 

macroscópicas, como atrofias e lesões vasculares, quando encontradas. A 

tabela 2 mostra todas as áreas amostradas rotineiramente pelo BEHGEEC, 

tanto as áreas retiradas à fresco, para análise bioquímica, quanto aquelas 

embebidas em parafina utilizadas para o diagnóstico anatomopatológico. 
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Tabela 2 -  Regiões amostradas rotineiramente segundo o protocolo do BEHGEEC 
para criopreservação e exame anatomopatológico. Adaptado de (Grinberg 
et al., 2007). 

 

3.2.4. Exame anatomópatológico 

Os blocos de parafina, contendo as regiões encefálicas de interesse, 

foram seccionados em espessura de 7µm e submetidos à coloração por 

Hematoxilina-Eosina (H&E) e reação imunohistoquímica.  

Para reação imunohistoquímica, após reidratação do tecido em bateria 

de álcool, as lâminas histológicas foram incubadas em água oxigenada a 3% 

para bloqueio das peroxidases endógenas. Duas etapas de recuperação 

antigênica foram realizadas: (1) lâminas mergulhadas em ácido fórmico a 85% 

Áreas Encefálicas Amostradas Embebidos 
em parafina 

Congelados 
a -80ºC 

Amígdala e córtex entorrinal X X 

Bulbo olfatório X X 
Cerebelo incluindo o núcleo denteado X X 

Centro semioval X  

Formação hipocampal (porção anterior) X  

Hipocampo na altura do corpo geniculado lateral e giro temporal inferior X X 

Hipocampo contralateral X  

Núcleo basal incluindo o núcleo basal de Meynert, na altura da comissura anterior X  

Giro do cíngulo  X 

Giro frontal médio X X 

Giro frontal superior e giro do cíngulo anterior na altura do gânglio basal anterior X  

Giro orbitofrontal  X 

Giro parahipocampal  X 

Giro temporal médio e superior X X 

Lóbulo parietal inferior e superior X X 

Medula oblonga X  

Mesencéfalo incluindo substância negra X  

Plexo coróide X X 

Ponte incluindo o lócus coeruleus X  

Sulco calcarino (área visual primária, área de Broadmann 17) X X 

Tálamo X  

Território de transição entre as artérias cerebrais anterior e média X  

Território de transição entre as artérias cerebrais média e posterior X  
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por 5min; (2) lâminas mergulhadas em solução tampão de citrato 10mM, em 

autoclave por 5min a 105oC. O bloqueio de sítios inespecíficos foi realizado 

com solução de leite 5% e Triton-X 1% (Sigma-Aldrich Corporation, St Louis, 

USA). Os anticorpos primários foram incubados utilizando-se a mesma solução 

overnight a 4oC. Depois de incubação com anticorpos secundários espécie-

específicos, as reações foram detectadas utilizando-se o método Vectastain 

Elite ABC Kit (Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA). Diaminobenzidina foi 

utilizada como cromógeno (Vector labs, Burlingame, USA). As lâminas foram 

contracoradas utilizando-se Hematoxilina de Harris (Merk, Darmstadt, 

Alemanha). A detecção das inclusões das proteínas anormais foi realizada 

utilizando-se os seguintes anticorpos primários contra: β-amilóide (4G8, 1/5000, 

Signet Laboratories, Dedhan, MA, USA), tau-hiperfosforilada (PHF-1, 1/1000, 

cedido por Peter Davies, Nova Iorque, NY, USA) e α-sinucleína (EQV-1, 1/10 

000, cedido por Kenji Ueda, Tokio, Japão).  

O diagnóstico anatomopatológico foi realizado de acordo com critérios 

internacionalmente aceitos (Braak e Braak, 1991; McKeith et al., 1996; Mirra et 

al., 1991), como já descrito anteriomente pelo nosso grupo. Resumidamente, 

as placas neuríticas são classificadas de acordo com a quantidade de β-

amilóide seguindo uma escala de 4 pontos como estabelecido pelo Consortium 

to Establish a Register for Alzheimer’s disease (CERAD (Mirra et al., 1991). A 

distribuição da proteína tau-hiperfosforilada na forma de emaranhados 

neurofibrilares (ENFs) foi estabelecida de acordo com o sistema de 

estadiamento de Braak e Braak que leva em consideração ambos, quantidade 

de ENFs e o local acometido pelas alterações em uma escala crescente de 0 a 

6 (Braak e Braak, 1991). O estadiamento dos corpúsculos e neuritos de Lewy 

foi realizado de acordo com os critérios propostos que também leva em 

consideração quantidade e regiões acometidas (Braak et al., 2003). Amplos 

critérios neuropatológicos conhecidos e aceitos foram utilizados para outras 

doenças neurodegenerativas por corpúsculos de Lewy (McKeith et al., 1996). 

Alterações vasculares foram analisadas semi-quantitativamente usando as 

amostras coradas por H&E de acordo com análises sistemáticas para cada tipo 

de alteração, como previamente descrito (Grinberg et al., 2013). 
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Todos os casos foram revisados pela mesma neuropatologista de forma 

cega para o status clínico, funcional e sociodemográfico do caso. 

A tabela 3 mostra as áreas encefálicas imunocoradas para cada 

anticorpo. Essas regiões e colorações são amplamente utilizadas no 

diagnósticos de DNDs (Braak e Braak, 1991; Braak e Del Tredici, 2004; Braak 

et al., 2004; McKeith et al., 1996; McKhann et al., 2001a; Mirra et al., 1991; 

Murayama e Saito, 2004; NIA-RR, 1997). 

Tabela 3 -  Áreas imunocoradas e anticorpos rotineiramente utilizados no BEHGEEC 
Adaptado de (Grinberg et al., 2007). 

Região do encéfalo H&E 

Proteína: 
Amilóide 
Anticorpo 

4G8 

Proteína: Tau 
Anticorpo 

PHF-1 

Proteína: 
Sinucleína 

Anticorpo α-
synuclein 

Giros frontais médio e 
inferior 

X X X  

Giros temporais médio e 
inferior 

X X X X 

Giro angular X X X  

Córtex visual X X X  

Giro do cíngulo anterior X X X X 

Hipocampo  X X X X 

Amígdala X X X X 

Núcleos basais na altura 
da comissura anterior 

X X   

Tálamo X    

Mesencéfalo X X X X 

Ponte X X  X 

Medula oblonga X X  X 

cerebelo X X   

Bulbo olfatorio X   X 

X = área imunocorada 

3.3. Métodos prospectivos 

3.3.1. Seleção dos casos 

Tendo em vista o objetivo de caracterizar as alterações da proteína TDP-

43 no envelhecimento normal em um grande número de casos, distribuídos 

igualmente por faixa etária e gênero, a ideia inicial do trabalho para a seleção 

dos casos, era a inclusão de casos disponíveis que atendiam aos critérios 

restritos para esse estudo. Esses critérios foram os seguintes: 



	  

63	  

1) pertencer à casuística do BEHGEEC;  

2) ter idade, na data do óbito, igual ou maior que 50 anos;  

3) não apresentar déficit cognitivo (escore do CDR=0 e 

IQCODE<3,42); 
4) apresentar diagnóstico anatomopatológico caracterizado como 

normal (ausência de critérios para classificar qualquer tipo de 

doença neurodegenerativa). 

 
A tabela 4, mostra o número de casos desejados por faixa etária e 

gênero, bem como o número de casos que estavam disponíveis para sorteio no 

início do projeto. 

Tabela 4 -   Número de casos por grupo, número de casos já caracterizados e número 
de casos disponíveis no início do projeto para sorteio de acordo com 
gênero e faixa etária, para a caracterização de inclusões da proteína TDP-
43. 

  Total desejado Disponível com AP Disponível sem AP* 

50-59 
F 50 29 156 
M 50 46 339 

60-69 
F 50 32 194 
M 50 48 307 

70-79 
F 50 34 194 
M 50 30 228 

80-89 
F 50 36 182 
M 50 32 137 

TOTAL  400 287 1737 
 

O preenchimento dos grupos seria realizado de maneira aleatória dentro 

dos critérios propostos.  

3.3.2. Regiões encefálicas de interesse 

As áreas de interesse do estudo foram, hipocampo, amígdala, giro 

temporal superior e médio, giro frontal médio, cíngulo anterior e colículo 

superior. Todas essas regiões são coletadas rotineiramente no BEHGEEC 

(Tabela 2) e estão envolvidas nas DLFTs como descrito abaixo. 

Com relação ao hipocampo, diversos estudos já verificaram que é a 

região neuroanatômica consistentemente afetada nas entidades patológicas 
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com inclusão de TDP-43, mais especificamente na camada granular do giro 

dentado (Amador-Ortiz et al., 2007; Hu et al., 2008; Johnson et al., 2007; 

Josephs et al., 2004). Além disso, inclusões de TDP-43 na DLFT são mais 

abundantes nessa mesma região hipocampal (Cairns et al., 2007b). 

A amígdala também se apresenta frequentemente afetada nas DLFT-

TDP e é provavelmente a área mais vulnerável na DLFT-TDP tipo C 

(Mackenzie et al., 2011). 

Os giro frontal médio e temporal inferior se encontram frequentemente 

afetados nas DLFT-TDP (Cairns et al., 2007b). 

O interesse no cíngulo anterior se dá devido ao acometimento precoce 

das células de von Economo (VENs) na DLFT-TDP (Seeley et al., 2006). O 

estudo realizado por Seeley et al. (2006) verificou perda precoce, severa e 

seletiva dos VENs em DLFT-TDP, em especial na variante comportamental 

(Kim et al., 2012). Acredita-se que esses grandes neurônios bipolares exercem 

funções relacionadas à capacidades sociais e emocionais e estão presentes 

apenas em algumas subordens de primatas (Nimchinsky et al., 1999). 

O colículo superior é uma área cortical localizada no teto do 

mesencéfalo. Ele faz parte dos núcleos pré-motores oculares (Rub et al., 2009) 

e em humanos, participa do controle dos movimentos sacádicos horizontais e 

congelamento do olhar. Essa área se mostra envolvida em todos os tipos de 

DLFT-TDP (Grinberg et al., 2011). 

 

3.3.3. Caracterização do caso controle positivo e padronização do 
protocolo de imunohistoquímica para a proteína TDP-43 
hiperfosforilada 

O protocolo de imunohistoquímica para a proteína TDP-43 hiperfosforilada 

ainda não estava padronizado e não fazia parte da rotina para diagnóstico 

anátomopatológico no BEHGEEC. Dessa forma, para a realização desse trabalho, 

diferentes testes foram realizados com o intuito de obter-se marcação fidedigna da 

proteína e identificação das inclusões de TDP-43.  

Foram utilizados diferentes tipos de recuperação antigênia (por calor, ácido 

fórmico ou enzimática) e concentrações de anticorpo primário. O anticorpo primário 

utilizado em todos os casos foi o anti-humano, produzido em camundongo (Cosmo 
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Bio, Tokyo, Japan) que possui afinidade por dois sítios específicos de fosforilação 

da TDP-43 (serina409/serina410), reconhecendo apenas a conformação 

patológica da proteína (hiperfosforilada). Após os testes, foi verificado que o 

processo combinado de recuperação antigênica, química (com ácido fórmico 85%) 

e por temperatura (em autoclave a 105ºC por 5 minutos) foi necessário para 

melhor exposição dos epítopos da TDP-43, e que a diluição de 1:1000 foi a ideal 

para o reconhecimento das inclusões.  

A padronização do protocolo de imunohistoquímica para a proteína TDP-43 

fosforilada, foi realizada em caso de DLFT-TDP, com confirmação neuropatológica 

também realizada especificamente nesse trabalho. Possuíamos 3 casos com 

diagnóstico clínico em vida de DLFT realizado por neurologistas colaboradores que 

encaminharam os casos para o BEHGEEC. Esses três casos foram processados e 

submetidos à técnica de imunohistoquímica para as proteínas tau hiperfosforilada, 

como realizado rotineiramente e TDP-43 hiperfosforilada, seguindo o protocolo 

padronizado nesse trabalho. Desses três casos analisados, um apresentou 

positividade para a proteína TDP-43 e ausência de marcação para proteína tau, o 

que é característico de DLFT-TDP (MACKENZIE et al., 2011). A figura 6 mostra as 

inclusões da proteína TDP-43 hiperfosforilada nas regiões de interesse do estudo, 

córtex temporal, hipocampo, amígdala, frontal e giro do cíngulo (Figura 7A-E). 

Nota-se a presença de diferentes tipos de inclusão de TDP-43 como 

intracitoplasmática neuronal e neuritos distróficos, bem como vacuolização do 

tecido, que é também uma característica neuropatológica desse tipo de DLFT. 

Esse caso foi posteriormente classificado como DLFT-TDP do subtipo A e utilizado 

como controle positivo para todos os casos. O caso caracterizado como DLFT-tau 

foi utilizado como controle negativo (Figura 7F). 
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Figura 7 -  Caso DLFT-TDP utilizado como controle positivo em todas as reações 
imunohistoquímicas realizadas nesse estudo. Inclusões de TDP-43 podem 
ser verificadas em todas as regiões cerebrais de interesse: córtex 
temporal (A), hipocampo (B), amígdala (C), córtex frontal (D) e giro do 
cíngulo (E). Neuritos distróficos podem ser verificados com mais evidência 
em A, D e E (setas) e inclusões intracitoplasmáticas na fascia denteada do 
hipocampo (seta, B). Nota-se também microvacuolização do tecido, outra 
característica neuropatológica de DFLT-TDP, principalmente no córtex 
frontal e no giro do cíngulo (asteriscos, D e E). A fotomicrografia em F 
demonstra a fascia denteada do hipocampo do caso de DLFT-tau, 
utilizado como controle negativo. Escala: 20µm 
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3.3.4. Diagnóstico neuropatológico da proteína TDP-43 nos 
indivíduos estudados 

Na primeira etapa do trabalho foram analisadas três regiões cerebrais de 

interesse: hipocampo, amígdala e giro temporal superior/médio. Essas áreas 

foram escolhidas para triagem de acordo com os trabalho publicados 

anteriormente (Arnold et al., 2013; Geser et al., 2011; Nakashima-Yasuda et al., 

2007; Wilson et al., 2011). 

Para essa etapa, os blocos de parafina contendo essas regiões foram 

seccionados em cortes de 7µm, colocados em banho maria a 37oC e pescados 

com auxílio de lâminas sinalizadas. Após secagem em estufa a 37oC por 

aproximadamente 24 horas, as lâminas foram submetidas ao protocolo de 

imunohistoquímica para a proteína TDP-43 hiperfosforilada descrito 

anteriormente (subtópico 3.2.3). 

Após montagem e secagem das lâminas, iniciou-se a investigação das 

alterações da proteína TDP-43 no envelhecimento normal. A análise de todos 

os casos foi realizada por um único observador que estava cego para as 

informações clínicas e demográficas do caso. Além disso, o exame foi 

realizado de maneira sistemática. As lâminas contendo os fragmentos 

representativos das áreas de interesse, foram percorridas por toda a sua 

extensão. O caso foi considerado positivo quando, qualquer tipo de inclusão de 

TDP-43 (inclusões intranucleares, inclusões intracitoplasmáticas, neuritos 

distróficos e inclusões gliais) foi encontrado em, pelo menos, uma das regiões 

de interesse na triagem (hipocampo, amígdala e giro temporal superior/médio). 

Quando as inclusões eram encontradas, foram anotados os tipos de inclusão 

encontrados, bem como a região acometida.  

Os casos positivos foram revisados por análise duplo-cega de dois 

pesquisadores independentes. Os mesmos também não tinham acesso às 

informações sociodemográficas do caso, tampouco ao diagnóstico inicial de 

TDP-43.  
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3.3.5. Análise das demais áreas encefálicas de interesse 

Os casos diagnosticados como positivos foram submetidos aos mesmos 

protocolos de imunohistoquímica e exame neuropatológico para TDP-43 

fosforilada para análise das demais regiões de interesse: o cíngulo anterior, o 

giro frontal médio e o colículo superior.  

3.3.6. Análise de associação de TDP-43 fosforilada e características 
clínicas, sociodemográficas e neuropatológicas 

Com o objetivo de explorar associações entre variáveis clínicas, 

sociodemográficas e neuropatológicas, e a presença das inclusões de TDP-43, 

os dados provenientes das entrevistas clínicas e da planilha de diagnóstico 

neuropatológico do foram tabulados para posteriores análises estatísticas.  

 Os dados clínicos extraídos da entrevista realizada com o informante 

foram: o escore do IQCODE e o escore total Inventário Neuropsiquiátrico (INP) 

bem como de seus subitens. Enqunto que os dados sociodemográficos foram: 

idade, gênero, escolaridade e raça. Quando os indivíduos eram de raça 

asiática, uma segunda consulta foi realizada nos arquivos do SVOC para 

verificar o local de nascimento desses indivíduos. 

Com relação aos achados neuropatológicos, foram utilizados dados 

referentes ao estadiamento de Braak, Consórcio CERAD, sinucleinopatias, 

infartos lanunares e esclerose hipocampal. 

3.3.7. Análises estatísticas 

Análise descritiva foi demonstrada para todas as variáveis estudadas 

(idade, gênero, escolaridade, raça, estágio de Braak, CERAD, sinucleinopatias, 

infartos lacunares, esclerore hipocampal, IQCODE e INP e seus subitems).  

Foi investigada a associação de variáveis sociodemográficas, 

neuropatológicas e clínicas com a presença de inclusões de TDP-43. Para isso, 

TDP-43, CERAD, lesões vasculares, esclerose hipocampal, sinucleinopatias, 

escore total do INP e escore de cada um dos seus subitens, foram analisadas 

como variáveis binárias. TDP-43 foi categorizada como positiva ou negativa, 

enquanto CERAD foi categorizado como presença de placas neuríticas 

(CERAD=0) ou ausência de placas neuríticas (CERAD>0). Sinucleinopatias, 
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lesões vasculares e esclerose hippocampal foram considerados como 

presença ou ausência de alterações. Estágio de Braak foi categorizado em 3 

grupos (I ou II ou ≥III). INP e cada subitem foram como categorizados com 

alterado (escore de INP ≥1) ou normal (escore de INP=0). Para as análises 

univariadas, testes t não pareados foram utilizados para avaliar a associação 

entre positividade de TDP-43 e variáveis contínuas. Teste ANOVA um fator foi 

realizado para invertigar se os grupos raciaiss eram similares com relação à 

escolaridade, utilizando-se post hoc teste de correção de Bonferroni para 

comparação dois por dois entre os grupos. Qui-quadrado ou teste exato de 

Fisher foram utilizados para determinar associação entre TDP-43 e variáveis 

categóricas. Modelos de regressão logística multivariada ajustados para 

gênero, idade, escolaridade e estágio de Braak foram utilizados para investigar 

a associação entre TDP-43 e etinicidade. Nas análises multivariadas, a raça 

caucasiana foi utilizada como referência. Utilizamos também regressão 

logística multivariada para investigar associação entre estágios de Braak e 

TDP-43, ajustado para idade, gênero e escolaridade. Os resultados foram 

considerados significantes quando o valor de p foi <0,05. As análises 

estatísticas serão realizadas utilizando-se os programas SPSS versão 16 (IBM, 

Chicago, USA) e SAS 9.3 (Cary, NC, USA). 
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4. RESULTADOS 

4.1. Casos estudados 

Esse estudo fez uso de material encefálico coletado e processado pelo 

BEHGEEC-FMUSP entre o período de 2004 e 2013. Dentro desse período, 

2.143 indivíduos com idade acima de 50 anos haviam sido classificados 

clinicamente como normais (de acordo com o escore de CDR obtido). Um total 

de 889 indivíduos tiveram análise neuropatológica completa e desses, 423 

foram diagnosticados como normais após exame anatomopatológico. Foram 

excluídos 100 casos: (1) 48 por ausência de regiões encefálicas de interesse 

do estudo; e (2) 52 devido à qualidade comprometida do tecido cerebral, que 

foi verificada após etapa de imunohistoquímica para TDP-43 e impossibilitou a 

análise miscroscópica das alterações da proteína. 

A tabela 5 mostra o número e a porcentagem de casos desejados (n=400) 

e incluídos (n=323) por faixa etária e gênero. Um total de 80,75% dos casos 

desejados foi incluído.  

Tabela 5 -  Tabela referente ao número e porcentagem de casos desejados e 
analisados de acordo com gênero e faixa etária. 

  Total desejado Total analisado 
Total 

analisado 
em % 

Total analisado  
por faixa etária em % 

50-59 
F 50 29 58  
M 50 43 86 72 

60-69 
F 50 40 80  
M 50 44 88 84 

70-79 
F 50 51 102  
M 50 43 86 94 

80-89 
F 50 34 68  
M 50 39 78 73 

TOTAL  400 323 80,75 80,75 
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4.2. Análise descritiva 

A média de idade dos indivíduos cognitivamente normais estudados foi de 

69,9 anos (±11,7 anos), a média de escolaridade 5,1 anos (±4,1 anos) e 52,3% 

eram do gênero feminino. O total de 61,6% eram caucasianos, 26,9% negros 

ou pardos e 11,5% asiáticos. A média do escore do IQCODE foi de 3,00 

(±0,03) e 47,1% dos indivíduos apresentaram escore do INP alterado (escore 

do INP ≥1). Com relação aos achados neuropatológicos, 83% dos participantes 

mostraram ausência de placas neuríticas (CERAD=0) e 85% tinham estágio de 

Braak <II, 2,2% apresentaram sinucleinopatias restritas ao tronco encefálico, 

3,7% infartos lacunares e 3,4% esclerose hipocampal. Do total de 323 sujeitos 

analisados, 34 (10,5%) apresentaram inclusões de TDP-43, em pelo menos, 

uma das regiões encefálicas de interesse (córtex temporal, hipocampo e 

amígdala). 

4.3. Características sociodemográficas, clínicas e 
neuropatológicas dos indivíduos TDP-43 positivos: análises 
univariadas 

Para as análises univariadas os indivíduos foram divididos em dois grupos 

de acordo com a presença ou não dos achados neuropatológicos de TDP-43. 

Essas análises demonstraram que os indivíduos TDP-43 negativos e positivos 

diferiram em idade, estágio de Braak e raça (Tabela 6). Teste t não pareado 

demonstrou que a média de idade dos indivíduos TDP-43 positivos (74,0, 

DP±12,3) foi significativamente maior do que a dos TDP-43 negativos (69,3, 

DP±11,4, p=0,03. A variável raça foi associada à TDP-43, principalmente em 

asiáticos (p=0,002). A positividade de TDP-43 foi associada com estágios de 

Braak ≥III (p=0,03). Os grupos não diferiram em gênero, escolaridade, CERAD, 

sinucleinopatias, infartos lacunares, esclerose hipocampal, escore do IQCODE 

ou sintomas neuropsiquiátricos (escore total do INP ou escore individual de 

cada subitem, p>0,05 para todos). 
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Tabela 6 -  Características dos indivíduos TDP-43 positivos e negativos (n=323). 

Característica TDP negativo 
(n=289) 

TDP positivo 
(n=34) p 

Sociodemográficos 
Idade (anos), média (DP)* 

 
69,4 (11,3) 

 
74,0 (13,3) 

 
0,03 

Gênero, feminino, %† 51,6 58,8 0,42 
Raça, %‡    
. Caucasiana 
. Negra + Parda 
. Asiática 

62,6 
28,0 
9,3 

52,9 
17,7 
29,4 

0,002 

Escolaridade (anos), média (DP)* 5,1 (4,1) 5,3 (4,7) 0,76 
Achados neuropatológicas 
Estágio de Braak, %‡    

. 0 32,5 26,5 0,03 

. I-II 55 44,1  

. >III 12,5 29,4  
CERAD‡    
 .  0 84,1 73,5 0,14 
. A, B ou C 
Sinucleinopatias, %‡ 
   0 
 ≥ 1 
Infarto lacunar, %‡ 

Esclerose hipocampal, %‡ 

Clínicos 
IQCODE, média (DP)* 
Sintomas neuropsiquiátricos 

15,9 
 

98,2 
1,8 
4,1 
2,8 

 
3,00 

 

26,5 
 

94,1 
5,9 
0 

8,8 
 

3,00 

 
 

0,12 
 

0,25 
0,16 

 
0,75 

NPI ≥ 1, % 
Delírios, n (%)‡ 

48,3 
2,1 

38,2 
2,9 

0,26 
1 

Alucinações, n (%)‡ 2,8 5,9 0,60 
Depressão, n (%)† 15,3 11,8 0,62 
Ansiedade, n (%)† 19,9 17,6 0,82 
Agitação/agressão, n (%)† 9,8 5,9 0,55 
Euforia, n (%)‡ 1,3 5,9 0,18 
Desinibição, n (%)‡ 2,4 2,9 1 
Irritabilidade, n (%)† 9,7 11,8 0,76 
Apatia, n (%)† 10,8 11,8 1 
Distúrbios motores, n (%)‡ 3,1 5,9 0,61 
Comportamentos noturnos, n (%)† 14.6 5,9 0,12 
Mudanças de apetite, n (%)† 26,4 11,8 0,09 

*teste t não pareado; †teste qui-quadrado; ‡teste exato de Fisher 

4.4. Análise de níveis de escolaridade entre raças  

Através do teste ANOVA um fator verificamos que o nível de escolaridade 

de indivíduos asiáticos (7,5 anos, DP±4,3) foi maior do que em em caucasianos 

(5,2 anos, DP±4,2, p=0,005). O mesmo tipo de análise demonstrou que o nível 

de escolaridade de indivíduos asiáticos também foi maior quando comparado 

com o grupo negros+pardos (4,1 anos, DP±3,5, p<0,0001). 
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4.5. Investigação da associação de TDP-43 e raça e estágios de 
Braak: análises multivariadas 

Investigamos se a associação entre TDP-43 e raça permaneceria 

significante após as análises multivariadas com ajuste para escolaridade, 

idade, gênero e estágio de Braak. Essas análises mostraram que asiáticos 

ainda possuíam 3,5 vezes mais chance de exibir deposição anormal da 

proteína TDP-43, quando comparados à indivíduos caucasianos, mesmo após 

ajuste para todas essas variáveis (odds ratio=3,5, intervalo de confiança: 1,41-

8,69, p=0,007, tabela 7).  

Tabela 7 -  Associação entre TDP-43 e raça (n=323). 

Modelo Bruto Multivariada* 
 OR (95% IC) p OR (95% IC) p 

Negros + Pardos 0,74 (0,29-1,95) 0,55 0,81 (0,31-2,16) 0,68 
Asiáticos 3,72 (1,56-8,91) 0,003 3,50 (1,41-8,69) 0,007 
OD=odds ratio; IC= intervalo de confiança; referência caucasianos; *Regressão logística com 
ajuste para gênero, idade, escolaridade e estágio de Braak. 

Nas análises univariadas encontramos associação entre as inclusões de 

TDP-43 e estágios Braak ≥III (p=0.03). No entanto, essa associação não foi 

significante após a análise multivariada com ajuste para idade, gênero e 

escolaridade (Braak I-II: odds ratio=0,82, 95% intervalo de confiança: 0,33-

2,05; Braak III: odds ratio=1,94, 95% intervalo de confiança: 0,63-5,98, valor de 

p=0,28). 

4.6. Local de origem dos indivíduos asiáticos 

As análises dos arquivos SVOC demonstraram que 66,7% dos idosos 

asiáticos estudados nasceram no Brasil, 27,7% no Japão e 5,6% na China 

(Figura 8A). Teste qui-quadrado demonstrou que a positividade para TDP-43 

nos indivíduos asiáticos, ocorreu principalmente em indivíduos nascidos no 

Japão (n=4) e 20% na China (n=2, p=0,02, Figura 8B). 
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Figura 8 -  Local de origem dos idosos asiáticos estudados. O gráfico em A mostra o 
percentual de indivíduos idosos nascidos no Brasil, China e Japão 
considerando a amostra total de asiáticos. Em B observa-se local de 
origem dos indivíduos asiáticos positivos para TDP-43. 
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4.7. Distribuição de inclusões de TDP-43 em faixas etárias pré-
senis e senis 

Verificamos também se existia a distribuição de inclusões de TDP-43 nas 

diferentes faixas etárias. Essas análises demonstraram que 17,6% dos casos 

que apresentaram positividade para TDP-43 estavam incluídos na faixa etária 

de 50 a 59 anos, 11,8% em 60 a 69 anos, 32,4% em 70 a 79 e 38,2% tinham 

mais de 80 anos (Figura 9). O total de 32,3% indivíduos foram positivos para 

TDP-43 tinham idade inferior a 65 anos. Teste qui-quadrado não demonstrou 

diferenças significantes entre acúmulo de TDP-43 e idade quando os grupos 

foram categorizados em faixas por década (p=0,056). 
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Figura 9 -  Distribuição dos achados de TDP-43 por faixa etária (n=323). 
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4.8. Características neuropatológicas das alterações de TDP-43 
na amostra estudada 

A análise neuropatológica dos casos positivos para TDP-43 demonstrou 

que a região mais frequentemente acometida foi a amígdala. Dos 34 indivíduos 

estudados, 29 (85,3%) apresentaram alterações nessa região. Um total de 19 

indivíduos (55,8%) apresentou alterações de TDP-43 na formação hipocampal 

e 6 nos giros temporal inferior ou médio (n=6, 17,6%). Analisamos também a 

presença das alterações de TDP-43 por sub-região da formação hipocampal. 

Essas análises demonstraram a seguinte ordem de prevalência dos achados 

de TDP-43: córtex entorrinal (n=13, 38,2%), giro denteado (n=12, 35,2%), 

subículo (n=8, 23,5%), CA1 (n=7, 20,5%) e o giros temporal inferior ou médio. 

A figura 10 mostra as inclusões de TDP-43 nessas regiões cerebrais.  

Com relação às áreas adicionais analisadas, inclusões de TDP-43 foram 

raramente encontradas no giro do cíngulo (n= 2, 5,8%), no giro frontal superior 

ou no colículo superior (n=1, 2,9%, Figura 11).  

Todos os tipos de alterações neuropatológicas de TDP-43, verificadas em 

casos de doença (ICNs, NDs, ICGs e IINs), foram encontradas na amostra 

estudada. Os tipos de inclusões mais frequentes foram ICNs que estavam 

presentes em 79,4% dos casos, seguido dos NDs em 58,8, e ICGs em 52,9% 

dos casos (Figura 12). IINs foram observadas em 5 casos. Adicionalmente, 

outro tipo de inclusão de TDP-43 foi verificada na amostra estudada, essas 

foram inclusões do tipo threads, encontradas em 5 casos (Figura 12D, setas 

vermelhas). Dois casos foram sugestivos de subtipos patológicos de DLFT-

TDP. Um deles apresentou ICNs granulares sugestivas do subtipo B (Figura 

12B) e o outro NDs longos sugestivos do subtipo C (Figura 12C). 

Deposição anormal de TDP-43 também foi observada próximo às regiões 

de meninge pia-máter (Figura 13A) e na parede de vasos e em 11,7% dos 

casos (Figura 13B). 

Na tabela 8 pode-se encontrar informações detalhadas sobre os achados 

de TDP-43 em cada caso.  
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Figura 10 -  Regiões mais frequentemente afetadas pelo acúmulo de TDP-43 nos 
indivíduos cognitivamente normais estudados. Inclusões 
intracitoplasmáticas neuronais (ICNs) na amígdala (seta, A), inclusões 
intracitoplasmáticas gliais (seta, ICGs) no córtex entorinal (seta, B), ICNs 
na fascia denteada do hipocampo (seta, C), ICGs no subículo e CA1 
(setas, D e E, respectivamente), ICNs (seta preta) e ICGs (seta vermelha) 
no temporal inferior (F). Escala: 20µm. 
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Figura 11 -  Inclusões de TDP-43 no giro frontal superior, no giro do cíngulo e no 
colículo inferior. Neuritos distróficos (NDs) e inclusões intracitoplasmáticas 
(ICNs) neuronais no giro frontal superior (A), ICNs granulares no giro do 
cíngulo (B) e NDs no colículo inferior (C). Escala: 20µm. 
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Figura 12 -  Tipos de inclusão de TDP-43 encontradas nos indivíduos cognitivamente 
normais estudados. Inclusões intracitoplasmáticas neuronais (A e B) e 
neuritos distróficos (tipo longo) em C (seta). Setas pretas em B e D 
demonstram inclusões intracitoplasmáticas gliais. Setas vermelhas em D 
mostram inclusões pontuais denominadas threads. Escala: 20µm 
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Figura 13 -  Inclusões de TDP-43 em regiões próximo à meninge pia-máter e na 
parede de vasos. Escalas A: 100µm; B: 20µm. 
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Tabela 8 -  Áreas encefálicas afetadas pelas inclusões anormais de TDP-43 em cada 
caso positivo (n=34). 

caso AMIG CE GD SUB CA1 GT GC GFS CS 
1 x x x x x x 

   2 x x 
    

x 
  3 x x 

       4 x x 
       5 x 

        6 x 
 

x 
      7 x 

        8 x 
        9 x x x x x 

    10 x 
 

x 
      11 x 

        12 x 
  

x x 
    13 x 

        14 x x 
       15 x x 
   

x 
   16 x x 

   
x 

   17 x x x x x x x x x 
18 x 

        19 
  

x 
      20 

 
x 

       21 x x 
 

x x 
    23 x x x 

      24 x 
 

x 
 

x 
    25 x x x x 

     26 
 

x 
       27 x x x x x x 

   28 x 
 

x 
  

x 
   29 x x 

 
x 

     30 x 
        31 x 
        32 x 
        33 x 
        33 x x x 

      34 x                 
X= região encefálica acometida por inclusões de TDP-43; AMIG: amígdala; CE: córtex entorrinal; GD:giro 
denteado; SUB: subículo; GT: giros temporais médio e inferior; GC: giro do cíngulo; GFS: giro frontal 
superios; CI: colículo superior. 
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5. DISCUSSÃO 

Nós investigamos a presença de depósitos anormais da proteína TDP-43 

no encéfalo de indivíduos cognitivamente normais provenientes de uma 

coleção cuja base populacional apresenta alta miscigenação étnica. Os 

achados neuropatológicos de TDP-43 foram associados à raça asiática. A alta 

prevalência dos agregados de TDP-43 em asiáticos mostrou-se independente 

dos fatores gênero, idade, escolaridade e estadiamento de emaranhados 

neurofibrilares da DA (estágio de Braak). O total de 10,5% dos indivíduos 

cognitivamente normais estudados apresentaram acúmulo anormal da proteína 

TDP-43 no encéfalo. Além disso, verificamos uma associação entre os achados 

neuropatológicos de TDP-43 e o avanço da idade. A amígdala foi a região 

encefálica estudada mais frequentemente acometida. Os achados de TDP-43 

nessa região foram verificados em 85,3% dos casos. 

5.1. Alta prevalência do acúmulo anormal de TDP-43 na raça 
asiática 

Os termos raça e raça são geralmente conectados e sobrepõem-se com 

termos como cultura e isolamento geográfico. Eles possuem importâncias e 

utilizações distintas e se modificam de acordo com a evolução da ciência e 

genética epidemiológica. Uma publicação da Nature Genetics definiu raça 

como “um termo não científico vago, que se refere a pessoas relacionadas 

geneticamente e que compartilham certos aspectos físicos; distinção de um 

grupo étnico caracterizada por traços transmitidos para a prole; divisões 

maiores de tipos humanos, representando características físicas distintas; 

grupo de indivíduos que são mais ou menos isolados geneticamente ou 

culturalmente e compartilham um mesmo pool gênico e cujas frequências de 

alelos em alguns locus, diferem daqueles verificados em outras populações" 

(Editoral, 2000). Esse mesmo editorial definiu grupo étnico como, uma 

população de indivíduos organizados de acordo com uma origem cultural, 

nacionalidade ou tradições culturais em comum; um grupo social ou categoria 

de uma população que, em uma grande sociedade, é considerada um grupo a 

parte, e que quando reunido, apresentam laços comuns de uma raça, língua, 

nacionalidade ou cultura (Editoral, 2000). Nota-se portanto que a definição de 
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raça inclui características proeminentemente genéticas. Entretanto, ambos, 

raça e etnicidade, possuem relevância e servem de base importante para 

estudos de correlação genótipo-fenótipo (Cummings e Altman, 2005).  

Dos trabalhos que analisaram a presença da proteína TDP-43 em 

indivíduos idosos normais, (Arnold et al., 2013; Geser et al., 2010; Nakashima-

Yasuda et al., 2007; Wilson et al., 2011) somos o primeiro que verificou a 

presença de TDP-43 entre diferentes raças. Diferentemente de outros bancos 

de encéfalos, nossa coleção é composta por um grande número de indivíduos 

idosos cognitivamente normais provenientes de uma cidade, cuja base 

populacional apresenta características de alta diversidade étnica (Basto, 1998; 

Hall, 2005) e socioeconômica. Esse fato cria uma oportunidade única para 

investigar fases iniciais da doença, estudando indivíduos em fase pré-clínica ou 

latente de doenças neurodegenerativas (Grinberg et al., 2009a). Além de 

realizar estudos de correlação clinicopatológica em indivíduos com diferentes 

níveis de escolaridade (Farfel et al., 2013) e de diferentes raças (Schlesinger et 

al., 2013).  

Um dos nossos estudos demonstrou que a DA inicia-se em núcleos do 

tronco cerebral e não no alocórtex como se pensava anteriormente (Grinberg et 

al., 2009a). Esses achados contribuíram para a revisão do critério de 

estadiamento patológico mais utilizado para a DA (Braak et al., 2011). Além 

disso, essas áreas no tronco cerebral podem ser importantes alvos de 

intervenção terapêutica, visto que podem anunciar o início e a propagação das 

alterações citoesqueléticas relacionadas à DA. Recentemente demonstramos 

também que poucos anos de escolaridade, alteram a relação entre os achados 

patológicos de DA e manifestação clínica da doença (Farfel et al., 2013). Isto é, 

foi verificado que poucos anos de escolaridade, quando comparados com o 

analfabetismo, são suficientes para proteger os indivíduos contra o declínio 

cognitivo, mesmo quando esses indivíduos apresentavam as lesões 

neuropatológicas características da DA no cérebro. Este fato tem grande 

relevância para países em desenvolvimento, onde a prevalência de 

analfabetismo em idosos é superior a 20% (IBGE, 2013). Outro estudo 

realizado com material do BEHGEEC verificou que indivíduos com 
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ancestralidade africana são mais resistentes à expressão clínica das placas 

amilóides, um dos sinais mais importantes da DA (Schlesinger et al., 2013). 

Essa proteção pode ser originada tanto de variantes genéticas, como de 

fatores ambientais ainda desconhecidos. 

A população brasileira é derivada em sua maioria de escravos africanos 

e imigrantes europeus. No entanto, a população de São Paulo, possui um 

grande número de indivíduos japoneses, devido à imigração desse grupo de 

indivíduos desde 1900, compondo a maior comunidade japonesa fora do Japão 

(IBGE, 2010). Nossos dados mostraram que a positividade de TDP-43 nos 

indivíduos asiáticos ocorreu principalmente em indivíduos nascidos no Japão e 

na China. Isso indica que a miscigenação dos indivóduos asiáticos estudados é 

mínima. 

Diversos fatores poderiam explicar a maior prevalência dos agregados de 

TDP-43 na raça asiática em nossa série de indivíduos cognitivamente normais. 

O fator escolaridade já foi demonstrado como importante protetor contra o 

desenvolvimento de demência, pelo menos em casos de DA (Bennett et al., 

2003; Farfel et al., 2013). No entanto, apesar dos indivíduos asiáticos 

apresentarem maiores níveis de escolaridade do que os caucasianos, a 

associação entre acúmulo de TDP-43 e a etnica asiática manteve-se após 

ajustes para escolaridade.  

Dessa maneira, outros aspectos culturais, como dieta ou condições 

ambientais relacionados à raça asiática poderiam funcionar como protetores 

contra o desenvolvimento da doença. No entanto, um estudo interessante que 

estimou a prevalência de demência entre japoneses que vivem no Japão e que 

imigraram para o Brasil antes da II Guerra Mundial, não verificou diferenças na 

prevalência total de demência ou de tipos de demência (DA e demência 

vascular) entre imigrantes (7,8%) (Meguro et al., 2001) e a população japonesa 

(8%) (Ishii et al., 1999). Esses dados vão contra a hipótese de que exista 

contribuição do ambiente (pelo menos em idosos) na prevalência de demência. 

Já um estudo com idosos japoneses demonstrou que alta ingestão de soja, 

vegetais, algas e leite, e a baixa ingestão de arroz, foi associada a um risco 

reduzido de desenvolvimento de demência nessa população (Ozawa et al., 
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2013). Indicando que hábitos de vida como alimentação, poderiam funcionar 

como fatores protetores contra o desenvolvimento de demência. No entanto, 

um estudo demonstrou que esses japoneses podem apresentar aculturamento 

de hábitos alimentares após imigração para o Brasil (Cardoso et al., 1997). 

Tendo em vista a baixa miscigenação dos asiáticos da nossa amostra, 

características genéticas desses indivíduos, poderiam ter um papel protetor 

contra os efeitos deletérios do acúmulo da proteína TDP-43. Um estudo que 

comparou a incidência de ELA (TDP-43 proteinopatia) em diferentes grupos 

raciaiss, demonstrou menor incidência da doença em asiáticos, quando 

comparada com as taxas de incidência em caucasianos (Cronin et al., 2007). 

Além disso, mutação no gene C9orf72 é o tipo mais comum de mutação 

verificada no espectro DFLT-ELA em caucasianos (Dejesus-Hernandez et al., 

2011; Gijselinck et al., 2012). Curiosamente, esse tipo de mutação C9orf72 é 

geralmente rara em populações asiáticas (Ishiura et al., 2012; Jang et al., 2013; 

Konno et al., 2013; Majounie et al., 2012; Ogaki et al., 2012; Tsai et al., 2012; 

Zou et al., 2013), incluindo populações Japonesas (Ishiura et al., 2012; Konno 

et al., 2013; Ogaki et al., 2012) e Chinesas (Tsai et al., 2012; Zou et al., 2013).  

É bem aceito pela comunidade médica que grupos raciais/étnicos diferem 

significativamente em termos de taxas de incidência e mortalidade em certos 

tipos de doenças. Por exemplo, negros americanos têm maior risco de 

desenvolver câncer de esôfago e estômago e mieloma múltiplo, enquanto que 

caucasianos americanos apresentam maior incidência de melanoma, leucemia 

e alguns tipos de linfomas (Perera, 1997). Além disso, existem casos de 

mutações mendelianas que levam a doenças primariamente em um único 

grupo racial. Exemplos disso são doenças hereditárias como hemocromatose 

que ocorre devido a um tipo de mutação homozigótica (em Cys282Tyr) que é 

rara em indianos e chineses, mas ocorre em 7,5% de suíços (Beckman e 

Beckman, 1997) e a anemia falciforme que é prevalente em indivíduos da raça 

africana (Chebloune et al., 1988).  

Com relação às doenças neurodegenerativas (DNNs), o diagnóstico 

definitivo é diferente das outras doenças. Sendo realizado por exame cerebral 

post-mortem e então correlacionado com o histórico clínico do paciente durante 
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a vida. No entanto, tem ocorrido uma mudança no diagnóstico das doenças 

DNDs. Um ponto importante de mudança foi o diagnóstico da doença de Pick. 

Classicamente, o diagnóstico da doença de Pick era definido como um tipo de 

demência que possui características neuropatológicas de atrofia frontotemporal 

e inclusão de corpos argirofílicos no citoplasma de neurônios. Após a 

descoberta de informações genéticas relacionadas à doença, o termo 

demência frontotemporal ligada ao cromossomo 17 (DLFT-17) começou a ser 

empregado (Foster et al., 1997). O estudo de mutações no gene da proteína 

tau também revelou causas genéticas para DNDs (Spillantini et al., 1998). 

Atualmente, diversos tipos de mutações autossômicas dominantes, em 

diferentes genes (TARDBP, ANG, VCP, UBQLN2, OPTN, PGRN, C9orf72, 

ATXN2), já foram associados aos espectros de DLFT e ELA por TDP-43 (Baker 

et al., 2006; Cruts et al., 2006; Dejesus-Hernandez et al., 2011; Deng et al., 

2011; Elden et al., 2010; Gijselinck et al., 2012; Greenway et al., 2006; 

Majounie et al., 2012; Maruyama et al., 2010; Rutherford et al., 2008; Watts et 

al., 2004). Critérios diagnósticos de acordo com fatores neuropatológicos 

apenas, têm mudado para inclusão de mutações genéticas ou de processos 

celulares relacionados. Parte dessa mudança de paradigma é a ideia de que 

um dado genótipo pode levar a um determinado tipo de manifestação clínica da 

doença. No entanto, atualmente é difícil determinar se um dado fenótipo, 

relacionado a descoberta de um gene específico, por exemplo, é similar entre 

grupos raciais e étnicos devido a falta de estudos clinicopatológicos em não-

caucasianos. Essa falta de estudos comparativos entre raças tem nos levado a 

supor, de maneira possivelmente falha, que os fenótipos clínicos observados 

nas DNDs são similares em causa e efeito entre diferentes grupos raciaiss 

(Hardy et al., 2003). Dentro desse contrxto, nossos dados são um alerta para a 

falta de estudos que analisem aspectos clinicopatológicos e genéticos 

relacionados a demências em populações de diferentes raças.  

Atualmente, não há cura (Miller et al., 2012) ou droga com eficácia 

comprovada para o tratamento de DLFT e ELA (Fernandes et al., 2013). 

Prevenção da doença, retardo do início doença, bem como tratamento em 

fases iniciais têm sido consideradas prioridades no cuidado das demências em 

geral (Shineman e Fillit, 2009). Terapias não-farmacológicas incluindo 
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mudanças no hábito de vida também têm sido sugeridas (Yaffe e Hoang, 

2013). Terapia gênica através do silenciamento do C9orf72 tem sido sugerido 

para tratamento do espectro c9DLFT/ELA (Fernandes et al., 2013; Riboldi et 

al., 2014). Reconhecer a implicação da raça como fator de risco ou proteção 

para as DNDs teria grande importância para seu tratamento e prevenção. Isso 

porque, pacientes com fenótipos clínicos semelhantes, mas causas 

moleculares distintas, podem necessitar de diferentes tratamentos. Nesse 

contexto, identificar fatores protetores associados com raça, sejam eles hábitos 

de vida ou características genéticas, pode ser importante para o conhecimento 

de novos alvos terapêuticos para o tratamento de DLFT e ELA.  

A separação de indivíduos por raça ou raça por autodeclaração é 

atualmente o critério adotado e utilizado para levantamentos sociodemográfico 

e até mesmo para estudos de correlação clinicopatológica. Em nosso estudo, 

os indivíduos foram categorizados de acordo com a declaração do familiar 

durante a entrevista clínica. No entanto, linhas de pensamento têm sugerido 

que a categorização dos indivíduos de acordo com raça ou etnia autodeclarada 

não teria relevância biológica (Schwartz, 2001). Contudo, os diversos estudos 

publicados antes da era genômica têm documentado diferenças biológicas 

importantes, como susceptibilidade ou história natural de doença crônica, a 

partir de dados de raça autodeclarada. Dentro desse contexto, é difícil imaginar 

que tais diferenças não possuam um significado biológico. Além disso, apesar 

das limitações, a separação de indivíduos por raça autodeclarada é o único 

marcador que pode orientar estudos de ancestralidade (Cardena et al., 2013). 

O termo ancestralidade, refere-se à raça/etnicidade dos ancestrais de um 

indivíduo, independente de sua afiliação atual. Para determinação de 

ancestralidade, análises de polimorfismos de DNA têm sido sugeridas para 

categorizar indivíduos pertencentes a diferentes grupos raciais (Bowcock et al., 

1991; Bowcock et al., 1994; Calafell et al., 1998; Cavalli-Sforza et al., 1988). De 

maneira interessante, o estudo do nosso grupo que utilizou determinação 

genética de ancestralidade por Ancestry-informative-markers (AIMs) em uma 

pequena fração da amostra de asiáticos autodeclarados (n=6), demonstrou que 
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100% desses sujeitos foram também classificados como asiáticos após essas 

análises (Schlesinger et al., 2013).  

5.2. Associação entre inclusões de TDP-43 e idade 

Dentre os achados importantes publicados pelos trabalhos que 

analisaram a presença da proteína TDP-43 em indivíduos idosos normais 

(Arnold et al., 2013; Geser et al., 2010; Nakashima-Yasuda et al., 2007; Wilson 

et al., 2011) estão: (1) a associação entre inclusões de TDP-43 e idade (Geser 

et al., 2010) de acordo com os nossos achados, e (2) a associação entre 

acúmulo de TDP-43 e doença por grãos argirofílicos (DGA) (Arnold et al., 

2013).  

Verificamos uma prevalência de 10,5% dos agregados anormais de TDP-

43 nos indivíduos cognitivamente normais estudados. A presença de outros 

agregados proteicos anormais no envelhecimento cognitivamente normal já foi 

reportada anteriormente. Placas neuríticas e emaranhados neurofibrilares 

estão presentes em indivíduos cognitivamente normais (Bouras et al., 1994; 

Braak e Braak, 1997; Caselli et al., 2010; Crystal et al., 1993; Davies et al., 

1988; Dickson et al., 1992; Price et al., 2009; Schmitt et al., 2000; Villemagne et 

al., 2008; Wolf et al., 1999). Corpúsculos de Lewy já foram detectados em 

aproximadamente 10 a 25% de indivíduos clinicamente saudáveis acima da 

idade de 60 anos e essa prevalência aumenta com idade (Adler et al., 2010; 

Gibb, 1986; Gibb e Lees, 1988; Klos et al., 2006). A DGA caracterizada por 

depósito de proteína tau (Spillantini et al., 1999) também está presente em uma 

frequência de 16 a 22% em idosos normais (Adler et al., 2010; Gibb, 1986; 

Gibb e Lees, 1988; Josephs et al., 2008c; Klos et al., 2006; Sabbagh et al., 

2009). O acúmulo de proteínas anormais no envelhecimento indica que o 

sistema de processamento de proteínas (como o sistema proteassoma 

ubiquitina) no cérebro de indivíduos idosos, pode não ser capaz de catalisar a 

quantidade de proteínas malformadas (Kovacs et al., 2013).  

A prevalência dos achados neuropatológicos de TDP-43 em idosos 

cognitivamente normais observada nos estudos previamente publicados 

(Arnold et al., 2013; Geser et al., 2010; Wilson et al., 2011) apresentou uma 
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alta variação (3% a 36,6%). Dentre esses estudos, apenas um deles verificou 

associação entre inclusões de TDP-43 e idade, assim como os nossos achados 

(Geser et al., 2010). Isso pode ter ocorrido devido à diferenças no desenho de 

estudo utilizado, principalmente com relação as características das amostras 

de cada um desses estudos. Wilson et al. (2011) estudaram a presença dos 

agregados de TDP-43 em 63 indivíduos idosos cognitivamente normais e 

encontrou 3% de prevalência desses achados em sua amostra. A faixa de 

idade dos indivíduos desse estudo foi de 23 a 94 anos com mediana de 71, 

desvio padrão dessa variável não foi divulgado pelos autores. Apenas dois 

indivíduos apresentaram inclusões de TDP-43 nesse estudo e ambos 

pertenciam à faixa etária de 80 a 89 anos. Geser et al. (2011), por sua vez 

verificaram a prevalência de TDP-43 em 60 idosos cognitivamente normais. A 

prevalência de das inclusões de TDP-43 nesse estudo foi semelhante a nossa 

(16%), além disso, eles verificaram associação dos achados de TDP-43 e 

idade. No entanto, não foram verificados casos positivos em indivíduos com 

idade inferior a 65 anos (Geser et al., 2011).  

Desses trabalhos, o que possui maior n amostral é o estudo de Arnold et 

al. (2013). Os autores encontraram a presença de TDP-43 fosforilarada em 

36,4% dos 110 indivíduos idosos normais estudados. No entanto, apenas 

indivíduos acima de 70 anos foram avaliados. Nós incluímos sujeitos de idade 

entre 50 e 90 anos a fim de abranger um amplo espectro de idade. Além disso, 

selecionamos número heterogêneo de indivíduos em diferentes grupos etários. 

A inclusão de indivíduos a partir de 50 anos é importante para investigar os 

agregados de TDP-43 em faixas pré-senis, já que as DFTs são tão prevalentes 

quanto as DA nessas faixas etárias (Ratnavalli et al., 2002). Diferentes dos 

outros trabalhos, nós possuímos ampla variação de idade, permitindo-nos 

avaliar os achados de TDP-43 em diferentes faixas etárias. Além disso, 

verificamos a presença desses agregados em indivíduos com menos de 65 

anos (n=11), o que indica que estamos estudando indivíduos em fases pré-

clínicas ou latentes da doença e não apenas agregados incidentais decorrentes 

do avanço da idade, verificados pelos outrso trabalhos com TDP-43 com outras 

proteínas malformadas. 
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O trabalho de Arnold et al. (2013) também mostrou associação entre 

acúmulo de TDP-43 e a presença de DGA em indivíduos cognitivamente 

normais. Em nosso estudo, análises univariadas demonstraram associação 

entre inclusões de TDP-43 e estágios de Braak ≥3, que indica a distribuição de 

emaranhados neurofibrilares (formados por agregados da proteína tau). A 

prevalência de TDP-43 na DA já foi reportada em até 75% (Amador-Ortiz et al., 

2007). Um trabalho sugere inclusive o estadiamento dos achados patológicos 

de TDP-43 na DA (Josephs et al., 2014). A associação de TDP-43 e 

emaranhados neurofibrilares foi também verificada em uma amostra de 332 

idosos que foram submetidos à avaliações clínicas ao longo da vida (Kovacs et 

al., 2013). No entanto, indivíduos cognitivamente normais e indivíduos com 

déficit cognitivo não foram analisados separadamente nesse estudo. Essas 

evidências sugerem que os mecanismos patogênicos de diversas inclusões 

poderiam interagir de forma sinérgica, resultando na exacerbação do processo 

neurodegenerativo (Taylor et al., 2002). No entanto, não existem estudos 

moleculares que demonstrem se o acúmulo de TDP-43 leva ao acúmulo 

anormal da proteína tau, ou o contrário. Além disso, nossas análises 

multivariadas demonstraram que a associação entre o acúmulo de TDP-43 e 

estágio de Braak não permaneceu significante após ajuste para idade. 

Ademais, o estudo de Arnold et al (2013) não deixa claro se a associação entre 

os achados de TDP-43 e DGA ocorre de maneira independente da idade, uma 

vez que os dados não foram ajustados para idade nesse estudo. Também não 

está claro qual seria a relevância clínica dos achados de TDP-43. Apesar de 

um estudo demonstrar a associação independente de TDP-43 com a 

aceleração do declínio cognitivo e alteração de memória episódica (Wilson et 

al., 2013) a significância clínica do impacto do acúmulo de TDP-43 em outras 

DNDs ainda não é bem compreendido. Outra questão que continua não 

respondida é o qual seria o ponto de virada para que essas proteínas se 

tornem patológicas, quais fatores que levariam a expressão clínica dessas 

proteínas malformada no cérebro durante o envelhecimento.  

Entender o espectro de depósitos proteicos no cérebro de indivíduos 

idosos dementados e não-dementados é importante, pois modificações dessas 
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proteínas podem ser detectadas em fluídos corporais, podendo ser utilizadas 

como biomarcadores. Esse dados seriam complementares às técnicas de 

neuroimagem e análises genéticas, para a obtenção de um perfil diagnóstico 

altamente personalizado, o que ainda não existe. Além disso, definir grupos de 

pacientes de acordo com o perfil de modificação bioquímica dessas proteínas 

durante o envelhecimento normal e patológico, pode ter um importante papel 

para predizer prognóstico e monitorar eficácia de abordagens terapêuticas 
(Kovacs et al., 2010).  

5.3. Características neuropatológicas dos achados de TDP-43 
na amostra estudada  

Os estudos que verificaram a presença de TDP-43 em indivíduos 

cognitivamente normais, também verificaram a amígdala como a região 

cerebral mais frequentemente acometida (Arnold et al., 2013; Geser et al., 

2010). Além disso, outro trabalho que reportou a presença de TDP-43 no 

envelhecimento (cognitivamente normal e com déficit cognitivo) também 

verificou maior prevalência do acúmulo de TDP-43 nessa região cerebral 

(Kovacs et al., 2013). Esses dados sugerem que a amígdala seria o local mais 

vulnerável às alterações patológicas de TDP-43. Trabalhos anteriores já 

haviam sugerido o sistema límbico como sítio inicial de acometimento dos 

achados de TDP-43 em casos de doença, iniciando-se na amígdala e atingindo 

córtex de associação superiores em fases tardias (Arai et al., 2009; Hu et al., 

2008). De acordo com essa hipótese, 85% dos casos positivos para TDP-43 

em nossa amostra mostraram comprometimento da amígdala e 55,8% do 

hipocampo. Os giros temporal médio, inferior e frontal superior estavam 

raramente afetados.  

No entanto, existem contraversas e outra teoria propõe que a patologia 

por TDP-43 se caracterizaria como uma doença multissistêmica (Geser et al., 

2009). Em nossa amostra, verificamos a seguinte ordem de prevalência de 

acúmulo de TDP-43 nas regiões cerebrais estudadas: amígdala, córtex 

entorrinal, giro denteado, subículo, CA1 e giros temporal inferior/médio. 

Entretanto, essa sequência não foi observada em todos os casos. Esses dados 
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corroboram com a teoria multissistêmica das DLFTs. Devido a isso, 

acreditamos que ambas as teorias estariam corretas e se complementariam.  

Nos casos de doença por DLFT, nossa hipótese é que o local de 

acometimento das alterações proteicas, sejam quaisquer uma delas (TDP-43, 

tau, FUS ou ubiquitina) é o que determinaria o tipo de manifestação clínica. 

Devido a isso, é verificada a superposição de sintomas e agregados proteicos 

nas DLFTs (Josephs et al., 2008b; Pan e Chen, 2013; Rabinovici e Miller, 2010; 

Roeber et al., 2008). A questão que permanece não compreendida é quais 

fatores determinariam a região que seria afetada posteriormente durante a 

evolução da doença, caracterizando o quadro clínico observado. Uma vez que 

já foi demonstrado que o estadiamento de TDP-43 em DA, difere por exemplo, 

da progressão verificada dos achados de TDP-43 em ELA (Brettschneider et 

al., 2013). Um dos objetivos desse trabalaho era o estadiamento de TDP-43 

para DLFT, assim como o estadiamento de Braak para os ENF da DA (Braak e 

Braak, 1991). No entanto, devido a baixa prevalência das inclusões de TDP-43 

em nossos casos, acreditamos que para reconhecer estágios de acúmulo de 

TDP-43 na DLFT é necessário um estudo semelhante ao nosso, mas que 

inclua um número ainda maior de casos e compreenda não apenas indivíduos 

cognitivamente normais, mas também com déficit cognitivo, pertencentes às 

diferentes variantes clínicas das DLFTs. Até o momento, não existem estudos 

que apresentaram esse desenho. 

Com relação ao papel da amígdala nas DLFTs, estudos de imagem 

mostram atrofia grave dessa região cerebral em pacientes com esse tipo de 

doença, distinguindo-se inclusive dos padrões de atrofia em casos de DA 

(Barnes et al., 2006; Boccardi et al., 2005; Chan et al., 2001; Whitwell et al., 

2005). Modelos animais e estudos com humanos já demonstraram que danos 

na amígdala estão associados a proeminentes problemas comportamentais 

(Cummings e Duchen, 1981; Tranel e Hyman, 1990). Ambos os subnúcleos da 

amígdala, lateral e basal, projetam outputs para o córtex pré-frontal, lobo 

temporal medial e para os gânglios basais (Petrovich et al., 2001). Essa rede 

entre amígdala e córtices de associação superiores ou gânglios basais, tem 

sido sugerida como intermediadora entre estados emocionais primitivos e a 
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maquinaria neocortical relacionada a direcionamentos comportamentais mais 

complexos (Kringelbach e Rolls, 2004). Todas essas regiões córtex pré-frontal, 

lobo temporal medial e gânglios basais apresentam-se gravemente acometidos 

em fases mais tardias dos subtipos de DLFT (Cairns et al., 2007b). Além de 

estarem diretamente relacionadas à fisiopatologia da doença (Broe et al., 2003; 

McKhann et al., 2001a). Apesar desses estudos evidenciarem o papel da 

amígdala na fisiopatologia da doença, o acometimento dessa região explicaria 

a manifestação das variantes comportamental e semântica de DFT, mas não 

de outros fenótipos clínicos como afasia primária progressiva não-fluente e 

DFT com alterações motoras. Além disso, apesar do acometimento preferencial 

da amígdala (85% da amostra), não encontramos associações entre inclusões 

de TDP-43 e sintomas neuropsiquátricos. Por outro lado, a amígdala pode ser 

foco para retardar ou até mesmo prevenir manifestações clínicas relacionadas 

aos agregados anormais de TDP-43. Proteínas heat shock, por exemplo, 

possuem papel importante no processamento e controle de qualidade estrutural 

de proteínas (Adachi et al., 2009). Arimoclomol, que é um co-indutor de 

proteínas heat shock foi capaz de provocar um retardo na progressão de ELA 

em modelo de camundongos (Kieran et al., 2004). Já foi mostrado que o 

sistema de processamento de proteínas malformadas pode funcionar de 

maneira diferente em cada região cerebral (Adori et al., 2005), o que tornaria 

algumas regiões cerebrais mais susceptíveis do que outras ao acúmulo de 

proteínas específicas. O foco de estudos futuros seria compreender como 

ocorre o sistema de processamento de proteínas na amígdala, para então 

descobrir estratérgias terapêuticas personalizadas com foco nessa região. 

Assim como os outros trabalhos publicados na área (Arnold et al., 2013; 

Geser et al., 2010; Wilson et al., 2011), encontramos todos os tipos de inclusão 

de TDP-43 verificadas nos casos de DLFT-TDP. No entanto, um desses 

trabalhos classificou a patologia por TDP-43 em idosos cognitivamente normais 

em 4 subgrupos de acordo com o tipo de patologia encontrada: (1) patologia 

difusa; (2) patologia focal; (3) patologia perivascular e; (4) patologia subpial e 

subependimal (Geser et al., 2010). Os nossos casos também apresentaram 

esses padrões de alteração, pois alguns casos apresentaram alterações 
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restritas à determinadas regiões, caracterizando um tipo de patologia focal. 

Enquanto outros apresentaram alterações em diversas áreas cerebrais, 

caracterizando patologia difusa. Além disso, também verificamos achados de 

TDP-43 em vasos e pia-máter, classificando os tipos 3 e 4 encontrados no 

estudo de Geser et al. (2011). No entanto, até o momento não foram 

investigadas associações clinicopatológicas desses achados. 

O processo molecular de neurodegeneração ligado à proteína TDP-43 

ainda é pouco compreendido. Recentemente, modelos animais e celulares de 

perda de função verificaram que a TDP-43 tem papel importante no fluxo 

neuronal anterógrado (Alami et al., 2014). Uma hipótese a partir dos nossos 

dados e tendo como base o que é sabido na literatura, seria que a proteína 

TDP-43 se tornaria patológica, ou por mutação ou por modificações pós-

traducionais. O acúmulo anormal de TDP-43 ocorreria inicialmente no 

citoplasma de neurônios (observada em 79,4% nos nossos casos) de regiões 

específicas mais susceptíveis ao acúmulo dessa proteína, em nosso caso a 

amígdala. O domínio priônico de TDP-43 recruitaria os monômeros endógenos 

de TDP-43 e induziria uma conformação anormal à essas proteínas. Isso 

poderia então funcionar como sementes que por sua vez, seriam então 

liberadas no ambiente adjacente à célula acometida, bem como serem 

transportados por axônios via sinapses de célula para célula (Nonaka et al., 

2013). De acordo com esse dado, inclusões de TDP-43 em forma de neuritos 

distróficos foram observados em 58,8% da nossa amostra. Isso proporcionaria 

então o acometimento de outras regiões encefálicas no curso da doença. 

5.4. Limitações do estudo 

A falta de informações clínicas coletadas durante a vida, incluindo 

avaliação cognitiva e neuropsicológica, é uma das limitações desse estudo. 

Além disso, a nossa classificação de raça foi realizada através da declaração 

do informante. Sabemos que determinação genética de ancestralidade pode 

contribuir para a separação de indíviduos de diferentes grupos raciaiss. 

Ademais, apesar do nosso n amostral total (n=323) ser relativamente alto 

quando comparado aos outros estudos na área, nossa amostra de indivíduos 
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positivos para TDP-43 era restrita (n=34). Isso foi um fator limitante tanto para 

a realização de outras análises estatísticas, bem como para determinação de 

fases da doença nas áreas encefálicas estudadas através de análise dos 

agregados de TDP-43 em cada caso. Por fim, a heterogeneidade de 

amostragem das áreas encefálicas em cada caso, não permitiu análise mais 

aprofundada do acometimento de populações neuronais restritas, como 

camadas do córtex ou subnúcleos da amígdala. 
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6. CONCLUSÕES  

Depósitos anormais da proteína TDP-43, na sua forma hiperfosforilada, 

estão presentes no envelhecimento humano cognitivamente normal, 

acometendo 10,5% dos indivíduos de meia-idade e idosos estudados. 

A amígdala é a região encefálica analisada mais frequentemente 

acometida pelas inclusões anormais da TDP-43. Isso indica que essa região 

pode ser a mais vulnerável a alterações por TDP-43 e deve ser investigada se 

o mesmo ocorre em casos que evoluem para doença.  

A prevalência de inclusões TDP-43 positivas é maior em indivíduos da 

raça asiática. Esses dados sugerem que o conhecimento adquirido sobre 

características neuropatológicas em determinada raça não pode ser 

generalizado para outra. 
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