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RESUMO 
 

O envelhecimento ainda assusta as pessoas e todas as questões que os envolvem. A 

manifestação da doença de Alzheimer (DA) está dentro das preocupações, pois, a demência sua 

principal identificação é motivo de vários estudos, deixando o indivíduo que tem essa doença 

com problemas graves de memória, depressão, linguagem e problemas psicossociais. A Décima 

Revisão de Classificação Internacional das Doenças (CID-10) classifica a doença da Alzheimer 

como uma etiologia desconhecida que representa características neuropatológicas. Este trabalho 

tem o objetivo de fazer uma revisão bibliográfica, verificar os impactos neuropatológicos em 

pacientes com doença de Alzheimer. Foram utilizados livros, artigos e revistas eletrônicas. A 

base científica do trabalho informa que a doença de Alzheimer corresponde 60% de todas as 

doenças, sendo a perda da memória o evento mais marcado. A DA é mais freqüente nos idosos 

com 65 a 95 anos e predomina em mulheres. 

 

Palavras-chave: Alzheimer, aspectos neuropatológicos, diagnóstico. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na atual conjuntura mundial, vem acontecendo os avanços tecnológicos, como também os 

avanços da medicina na cura de determinadas doenças. Contudo, existem doenças que ainda 

matam mais que as outras, castigam o ser humano de uma forma que surge a necessidade serem 

investigadas principalmente as degenerativas como a doença de Alzheimer (DA). O 

envelhecimento ainda assusta as pessoas e todas as questões que os envolvem. A manifestação 
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da doença de Alzheimer está dentro das preocupações, pois, a demência sua principal 

identificação é motivo de vários estudos, deixando o indivíduo que tem essa doença com 

problemas graves de memória, depressão, linguagem e problemas psicossociais.  

Como a demência é uma forma comum da doença de Alzheimer, há necessidade de 

estudos teóricos e científicos para compreensão e entendimento. Os impactos neurológicos são 

identificados, ocorre uma mudança na parte do corpo humano mais importante do ser humano, 

o cérebro, mudando comportamento, chegando à depressão, afetando a memória, as emoções e  

pensamento. Do mesmo modo, busca-se um conhecimento de como ocorre seu processo de 

desenvolvimento para que os profissionais possam trabalhar melhor as alterações 

neupsicológicas na tentativa de ajudar o paciente a conviver com esse novo desafio que mexe 

tanto com o portador como a família. É um assunto socialmente importante, pois, ninguém 

está imune a doença. Consiste no objetivo geral: verificar os impactos neuropatológicos em 

pacientes com doença de Alzheimer, tendo como Objetivos específicos: contribuir para o 

estudo da doença de Alzheimer; verificar as formas de tratamento; identificar como é feito o 

diagnóstico; identificar o tratamento psicoterapêutico e farmacológico em paciente com DA; 

identificar os danos da doença no portador de DA como: neuropatológicos, transtornos físicos, 

psíquicos, emocionais e sociais. 

A metodologia foi através de um levantamento bibliográfico de estudos e pesquisas já 

existentes. Uma pesquisa qualitativa, trazendo referencias e conceitos de diversos autores 

sobre o assunto, encontrados nos artigos, também pesquisados na Internet, assim como livros 

em acervo da biblioteca, revistas eletrônicas e sites relacionados à doença de Alzheimer.  

 

Conceito 

 

Na definição do processo da doença Oliveira et al., (2005), enfatiza que a doença de 

Alzheimer destrói as células do cérebro lentamente. seu nome surgiu do sobre nome do autor 

em 1906 o psiquiatra alemão Alois Alzheimer foi o primeiro a descrever os sintomas da 

doença, assim surgiu seu nome. É uma patologia neurodegenerativa associada a idade, causa 

deficiência da memória recente, não obstante lembranças remotas são preservadas, dificuldade 

de atenção e fluência verbal e outras funções cognitivas se deterioram a medida que evolui 

(SERENIKI et al., 2008).  

Segundo Hamdan ( 2008),a doença de Alzheimer sua principal manifestação é a 

demência que Inclui a deterioração da memória, do pensamento e do comportamento, 

representando um declínio das funções cognitivas adquiridas anteriormente. A doença de 

Alzheimer é a causa mais frequente da demência, a pneumonia é comum na idade de 60 a 90 
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anos, em seis a sete por cento dos casos se inicia precocemente antes dos 60 anos, com 

predominância em mulheres (FREITAS, 2006).  

Para se chegar um a parâmetros, Ribeiro (2010), fala sobre os critérios de diagnóstico na 

Décima revisão da Classificação Internacional das Doenças (CID 10) de 1992 está definida 

como uma doença degenerativa cerebral primaria de etiologia desconhecida que representa 

características neuropatológicas e neuroquímicas. É uma doença terminal que deteriora a 

saúde, sendo a causa de morte mais frequente, pois, como a doença progride torna o sistema 

imunológico muito baixo aumentando os riscos de infecções pulmonares (OLIVEIRA et al., 

(2005). Os sintomas são acompanhados por distúrbios do comportamento, como transtornos 

do humor, agressividade, alucinações, irritabilidade e depressão (SERENIKI, 2008). A 

progressão da doença ocorre várias inteferencias na vida de quem tem a doença como Oliveira 

et al (2005), informa abaixo:  

 

A medida que a doença progride, os sintomas tornam-se cada vez mais notórios e 

começam a interferir com o trabalho e rotina e com atividades sociais. As dificuldades 

práticas diárias, como se vestir, tomar  banho torna-se gradualmente tão severas que, 

com o tempo,a pessoa fica completamente dependente dos outros (OLIVEIRA et al., 

2005, p. 03). 

 

O período evolutivo pode ser curto, dois ou três anos, em outros casos pode ser longo. 

Em casos com início antes dos sessenta e setenta há possibilidade, de antecedentes familiares 

(OLIVEIRA et al., (2005). Normalmente nesse caso a evolução é mais rápida, diferente de 

inicio tardio onde a evolução é mais lenta. Para Freitas (2006), nos estágios intermediários, 

pode ocorrer apraxia ou disfasia, apresentando dificuldade de escolher palavras adequadas 

para expressar idéias.  

 

Diagnóstico 

 

Segundo Oliveira et al., (2005), não existe um único teste que determine que alguém tem 

a doença, é diagnosticado pelo processo de eliminação, da mesma forma um exame minucioso 

do estado físico e mental. Para se chegar à conclusão da DA inicia-se por um diagnóstico por 

exclusão, através também de teste medido as faculdades mentais, exploração radiológicas, 

estudo de imagens cerebrais, excluindo outras enfermidades que apresente o mesmo sintoma 

(RIBEIRO, (2010) apud SELMES, 1990).  
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Um diagnóstico definitivo só pode ser feito por exame histopatológico do tecido 

cerebral, trabalhando com probabilidade. Alem de ser feito o diagnóstico por exclusão ocorre 

à detecção de parâmetros de neuroimagem  (FREITAS, 2006). Para se detectar a demência em 

DA é necessário ocorre algumas circunstâncias: curso atípico, inicio abrupto ou lento, 

apresentação mista, tem evidencia de outra etiologia, detalhes de história insuficiente na 

instalação e evolução da doença (FROTA, 2011). Em se tratando de exames por imagem 

Ribeiro 2010, informa abaixo:  

 

A tomografia computadorizada por descartar a presença de coágulos sangüíneos, 

tumores, hidrocefalia e evidencia de um derrame cerebral. A eletrocefalografia (EEG) 

mostra a atividade das ondas cerebrais, em alguns pacientes com DA. Esse exame 

revela “ondas lentas”Embora outras enfermidades possam manifestar anormalidades 

similares, os dados de uma EEG ajudam a distinguir um paciente de Alzheimer de uma 

pessoa gravemente deprimida sujas ondas cerebrais ao normais (RIBEIRO 2010, p 31). 

 

O aumento projetado no número de pessoas que serão diagnosticadas com DA, leva o 

interesse crescer na identificação dos riscos de desenvolver a doença, pois, corre risco de ser 

confundida com simples perda de memória (ARGIMON, 2008). Os critérios para um 

diagnóstico clinico da DA são: deterioração de funções cognitivas, afasias apraxia e agnosia; 

demência, incapacidade de desenvolver tarefas cotidianas; idade, exames EEG, evidencia 

histopatológicas por biopsia ou necropsia (RIBEIRO, 2010).  

 

Impactos Neuropatológicos 

 

Macroscopicamente, há redução do peso do encéfalo de 15 a 35%, atrofia cortical difusa, 

bilateral e simétrica, predominando na parte medial do lobo temporal e nas áreas de 

associação dos lobos frontal e parietal (FREITAS, 2006). Ocorre uma redução da entrada 

sanguínea há com isso uma diminuição da entrada do oxigênio e da glicose, elementos 

indispensáveis no bom funcionamento das células cerebrais (RIBEIRO, 2010). Há um 

estreitamento dos giros e alagamento dos sulcos, e mostram preservados o lombo occipital e o 

córtex motor primário. A atrofia na parte medial do lobo temporal é, usualmente, mais 

acentuada nos casos familiares (FREITAS, 2006). As reações internas das regiões do cérebro 

ocorre nos neurotransmissores como informa abaixo Ribeiro, 2010.  

 

As alterações dos neurotransmissores: em certas regiões do cérebro, foi-se constada 

uma diminuição da concentração de acetilcolina, redução de uma enzima indispensável 
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para a síntese da acetilcolina e uma perda de neurônios colinérgicos. Essa teoria 

colinérgica deu origem aos fármacos cujo mecanismo de ação é prolongar a vida da 

acetilcolina (RIBEIRO, 2010, p.24).  

 

É observada a redução da substancia branca cerebral, embora haja preservação da cor e 

da textura parecido com o idoso sem a demência. Na redução da substancia branca, observa-se 

a dilatação dos ventrículos laterais e terceiro ventrículos (FREITAS, 2006). Enquanto a DA se 

espalha através do córtex cerebral, crises emocionais ocorrem e a linguagem se compromete. 

A progressão da doença conduz a morte de maior parte do tecido nervoso, ocorre a mudança 

de comportamento sem rumo e agitação (OLIVEIRA et al., (2005).  

A pessoa com DA apresenta as mesmas alterações microscópicas no envelhecimento 

normal embora em intensidade muito maior (FREITAS, 2006). Certos autores falam da 

existência de células cerebrais de alto risco (RIBEIRO, 2010). Além da perda neuronal uma 

das alterações da doença, observa-se diminuição do tamanho do pericário dos 

neurônios,chegando a uma redução de 50% do córtex frontal e temporal (FREITAS, 2006).  

O estágio tardio da DA o hipocampo que faz parte do sistema límbico se degenera e 

declina suas habilidades de executar tarefas (OLIVEIRA et al., 2005). Há três grupos de 

divisão de alterações microscópicas:o número de neurônios; ramificação dentrítica e número 

de sinapses; alterações neuropatológicas características (FREITAS, 2006). As mudanças 

bioquímicas na DA são vistas através da perda da: identificação de diminuição da atividade da 

acetilcolinesterase; diminuição dos níveis da acetilcolina; perda da atividade da enzima 

colinoacetiltransferase (HAMDAN, 2008).  

 

Assim como toda doença neurodegenerativa, ocorrem à perda de neurônios, substâncias 

na região cerebral que comprometem algumas funções no ser humano como afirma abaixo 

Freitas, 2006:   

 

Há perda de neurônios neocorticais nos lobos frontal e temporal (chegando a 55% ao 

nível do sulco temporal superior), na amígdala (atingindo 70% em algumas regiões), 

setor CA1 do hipocampo (48%) e subculum (24%), entre outras estruturas. A perda 

neuronal no sulco temporal superior correlaciona-se com a duração da doença e a 

gravidade da disfunção cognitiva. Quando comparada com o número de emaranhados 

neurofibrilares, nota-se igualmente correlação, embora a perda neuronal exceda cerca 

de sete vezes o número de emaranhados neurofibrilares. A diminuição do número de 

neurônios neocorticais é maior nos pacientes com o inicio mais precoce da doença 

(FREITAS 2006, p.226).  
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As alterações neuroquímicas atingem o sistema colinérgicos da base do cérebro e o 

sistema glutamatérgico do hipocampo. Essas alterações são as primeiras que se vêem 

comprometidas na DA (HAMDAN, 2008). A perda neuronal do núcleo de base de Meyert que 

varia de 40 a 70% resulta em uma redução da produção de acetilcolina, que contribui para a 

disfunção cognitiva identificada na doença de Alzheimer (FREITAS, 2006). A DA é 

considerada  uma doença com deficiência em vários neurotransmissores (HAMDAN, 2008). 

As alterações neuropatológicas características são as placas senis, os amaranhados 

neurofibrilares, os fios do neurópilo, a degeneração grânulo-vacuolar, os corpos de Hirano e a 

angiopatia amilóide cerebral (FREITAS, 2006). As placas de senis quando a substancia AB 

encontra-se em alta concentração, fibras amiloidais insolúveis são formadas no cérebro, as 

quais podem agregar-se ao zinco e ao cobre, agravando a toxidade neuronal (SERENIKI, 

2008). com o progredir da lesão, quase todo o citoplasma e o núcleo são fortemente 

comprimidos e a alteração toma forma de emaranhados, novelos, cestas trançadas ou chama 

de vela (FREITAS, 2006). 

Em conclusão, para se chegar ao diagnóstico e entender o funcionamento do cérebro de 

qualquer enfermidade é necessário uma investigação. Segundo Hamdan (2008), a avaliação 

neuropsicológica é um procedimento de investigação das relações entre cérebro e 

comportamento, especialmente, das disfunções cognitivas associadas aos distúrbios do sistema 

nervoso central.  

 

Tratamento 

 

Não existe um padrão de tratamento, o que existe é uma intervenção baseada nos 

pressupostos: multidisciplinar, preventivo e sintomático (OLIVEIRA et al., 2005). O primeiro 

medicamento aprovado pela FDA é o tacrine que ajuda a estabelecer a deterioração da 

acetilcolina. Contudo, cerca da metade dos pacientes deixam de fazer uso do medicamento 

devido a problemas estomacais (RIBEIRO, 2010),.  

Primeiramente as medidas psicossociais, promovendo recursos para a auto-manuntenção 

física, higiene, atos de vestir, comer, tomar banho e se arrumar (OLIVEIRA et al., 2005). 

Grandes esforços são realizados para compreensão e tratamento da DA, entretanto a terapia 

atual está longe de ser satisfatória (SERENIK, 2008). A segunda medida é a terapia 

comportamental, as abordagem não farmacológicas podem ser buscadas antes dos tratamentos 

medicamentosos, pois, os pacientes desenvolvem transtornos comportamentais (OLIVEIRA et 

al., (2005).  
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A galantamina também é um anticolinesterássico utilizado no tratamento da doença de 

Alzheimer, possui um duplo mecanismo de ação inibe a acetilcolinesterase é capaz de modular 

alostericamente os receptores nicotínicos (SERENIKI, 2008), Muitos estudos sugerem haver 

melhoras em pacientes deprimidos com DA quando tratados com anti depressivos, e ainda 

mais que tal melhora pode ocorrer mesmo que o quadro de depressão não esteja claramente 

definida (OLIVEIRA et al., 2005),.  

A trazodona que predomina a cão serotoninérgica, associada a poucos afeitos 

anticolinérgicas, possui uma ação sedativa importante  (SENERIKI, 2008),.  

Até hoje não se pode falar em um fármaco curativo da DA, apesar dos esforços, não há 

cura nem maneira alguma de desacelerar seu progresso  (RIBEIRO, 2010). Embora tenha 

estudos contribuindo para melhora fisiopatológica da DA, a perda neuronal ainda não foi 

compreendida, contudo ainda há a propósito de retardar ou bloquear a evolução sendo um 

desafio para muitos neurocientistas (SENERIKI, 2008).   

O controle da depressão em pacientes com DA pode proporcionar, indiretamente, 

melhora substancial na cognição (SENERIKI, 2008). Entre as medidas não farmacológicas 

para o tratamento da DA cabe destacar a estimulação para pacientes com apatia, melhor 

estruturação do tempo, ocupação, desenvolvimento de rotinas etc (OLIVEIRA et al., 2005).  

  

ANÁLISE DO DISCURSO TEÓRICO 

 

Os estudos realizados sobre a doença de Alzheimer (DA) mostra que é uma doença 

irreversível, dolorosa que nem os medicamentos são capazes de pelo menos retardar a 

aceleração da degeneração dos neurônios. Isso implica em uma mudança de vida para o 

indivíduo, onde entra o apoio tanto de profissionais. O desenvolvimento e a aceleração da 

demência em DA é motivo de estudo desde o século passado, vem intensificando as análises 

em cima dos exames laboratoriais, neurológicos, comportamental como também de uma 

anamnese do paciente. Uma investigação feita através de exclusões retirando do caminho 

qualquer outra doença parecida, para um diagnóstico preciso e claro.  

 Verifica-se que não existe uma causa, ficando claro que até o momento é desconhecida 

a sua existência, da mesma forma que qualquer pessoa poderá ter a doença, mesmo aquelas 

sem precedentes familiares. A DA não afeta somente o paciente também a família, nesse 

sentido a orientação do tratamento é necessário não só para o portador de DA como para os 

familiares que são afetados em maior ou menor grau. Existe com isso a preocupação no 

sentido de mostrar a responsabilidade da função e do papel da família nesse momento, onde se 

acontece impactos importantes nas relações e no contexto social.   
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As alterações neuropatológicas da DA não são poucas, cérebro se transforma 

gradativamente e com isso muda toda uma vida externa de um sujeito com esse transtorno. A 

perda neuronal no sulco temporal superior por exemplo está correlacionado com duração da 

doença e a gravidade da disfunção cognitiva. Devido a ser uma doença degenerativa o 

paciente fica muito vulnerável a outras doenças sentindo desse forma os efeitos de uma 

redução do oxigênio das células cerebrais.  

O tratamento para portadores de DA é fundamental tanto o farmacológico como 

terapêutico buscando promover atividades que tragam satisfação e bem estar no cotidiano do 

paciente que sofre com a depressão, insônia e agitação causadas pela doença. Muito embora a 

medicação a melhora seja leve, contudo ainda há estudos sobre os farmacológicos com o 

intuito de desacelerar alguns processos que levam a morte, mas longe da cura.  

 

CONCLUSÃO 

 

A doença de Alzheimer (DA) é conhecida como um transtorno que destrói as células do 

cérebro lentamente é progressiva e pode ocorrer seu início a partir dos 40 anos precocemente, 

mas normalmente inicia a partir dos 65 anos. Apesar de existirem pessoas mais propensas que 

as outras como os fatores genéticos, não têm ainda uma única causa que explique seu 

desenvolvimento. A DA tem um impacto físico e mental na vida de um indivíduo. Os 

sintomas da doença a demência é um deles em seguida se detecta problemas de memória, 

pensamento apresentando disfunções cognitivas.  

Suas implicações neuropatológicas são através dos sinais vistos por exames 

neurológicos, testes e anamnese. O diagnóstico normalmente é feito por um processo de 

eliminação, através de um exame minucioso do estado físico e mental. Faz-se um diagnóstico 

diferencial com simulação excluindo doenças similares ao Alzheimer. O tratamento se dar por 

medicações e um trabalho em uma equipe multidisciplinar. As medicações não desaceleram o 

avanço da doença, há uma tentativa de fazer com que o portador de DA e a família aprenda a 

conviver com as mudanças, que causam muito impacto sobre as emoções de ambas as parte. O 

tratamento depende de cada paciente uns mais avançados outros menos.  

O Alzheimer é uma doença que debilita demais o ser humano, incapacita de suas funções 

motoras aos poucos, deteriora os neurônios e torna a imunidade muito baixa acarretando em 

problemas pulmonares, como a pneumonia e piora a medida que o tempo passa. Portanto, é 

uma doença terminal, com isso vale salientar concluindo a importância da atenção, da 

necessidade do acompanhamento de um neuropsicólogo na vida de um portador da doença de 

Alzheimer com a finalidade de promover da melhor forma possível melhora na vida deste 

sujeito.  
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