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RESUMO 

A doença de Alzheimer é conhecida como uma demência irreversível, progressiva e 

neurodegenerativa, que atinge mais as mulheres. Seu início é insidioso e quase imperceptível, 

de acordo com seu desenvolvimento a doença pode trazer sérias consequências ao portador 

como depressão, desconfiança, apresentar distúrbios de sono, aumenta a agitação e a 

atividade física, além do esquecimento de fisionomias  conhecidas e de lugares familiares, 

podendo se perder constantemente. Isso ocorre devido a perca de neurônios acetilcolinérgicos 

que causam distúrbios neurodegenerativos, e aos emaranhados neurofibrilares e as placas 

senis que formam estruturas difusas, atingindo o hipocampo, a substância cinzenta neocortical 

e subcortical. O objetivo do trabalho teve a finalidade de descrever as manifestações da 

doença de Alzheimer durante seu desenvolvimento, à partir das referências acessadas. 
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ABSTRACT 

Alzheimer's disease is known as an irreversible dementia, progressive 

neurodegenerative disorder that affects women more. Its onset is insidious and almost 

imperceptible, according to its development the disease can have serious consequences bearer 

as depression, distrust, display sleep disturbances, agitation and increased physical activity, as 

well as forgetting familiar faces and familiar places, may constantly being lost. This is due to 

loss of neurons acetylcholinergic that cause neurodegenerative disorders, and neurofibrillary 

tangles and senile plaques that form structures diffuse, affecting the hippocampus, neocortical 

and subcortical gray matter. This study aimed to describe the manifestations of Alzheimer's 

disease during its development, accessed from references. 
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1. INTRODUÇÃO  

A doença de Alzheimer (DA) foi descoberta pelo Dr. Alois Alzheimer, que 

identificou as manifestações em uma de suas pacientes, onde foi confirmado 

após ter falecida, através da necropsia (ROWLAND, 2007). A DA é uma 

demência neurodegenerativa, progressiva e irreversível, que acomete mais as 



mulheres a partir dos 85 anos (SELMELTZER et al., 2008; NEISTADT e 

CREPEAU, 2006 e ROWLAND, 2007).  

Essa doença pode se desenvolver associada com alguns fatores de 

risco como a idade avançada, por histórico nos antecedentes familiares, na 

presença da síndrome de Down e algumas alterações genéticas (ROYDEN, 

2006 e DRISLANE et al., 2006). 

Através da revisão de literatura verificou-se quais as manifestações da 

DA, desde o começo até o estágio avançado, sendo de grande relevância 

estudar a presente doença, visto que a identificação do início do 

desenvolvimento da patologia ajudará na capacidade de promoção da saúde 

do portador. 

 O presente estudo teve como objetivo realizar uma pesquisa de diversos 

materiais bibliográficos com o intuito de descrever as manifestações clínicas no 

decorrer do desenvolvimento da DA, em suas três distintas fases.   

 

2. Doença de Alzheimer  

Antes do século XX, o médico e neuropatologista alemão Alois 

Alzheimer, registrou as características clínicas e sintomas comportamentais de 

demência em uma de suas paciente, a Sra. Auguste D. de 51 anos. Após ter 

falecido o Dr. Alois realizou uma necropsia, identificando assim claramente as 

alterações que ocorrem na DA, mais tarde foi atribuído seu nome a doença 

descoberta (KOLB e WHISHAW, 2002; ROWLAND, 2007).  

Na DA é possível identificar a perda de cerca de 75% de neurônios do 

núcleo basal de Meynert (GUYTON, 2008). Geralmente apresentam alterações 

na estrutura do córtex, neocórtex e o córtex límbico, sendo classificada como 

uma demência neurodegenerativa, progressiva e irreversível, que se inicia de 

maneira insidiosa e caracteriza-se por perdas graduais da função cognitiva e 

distúrbios do comportamento e do afeto (SELMELTZER et al., 2008 e 

NEISTAFT e CREPEAU, 2006).  

 

2.1 Incidência 

A DA pode atingir tanto as mulheres como os homens, porém é mais 

comum à incidência em mulheres, sendo que a idade é um fator pré 



disponente, pois em uma pequena porcentagem se inicia antes dos 65 anos e 

aumenta de acordo com a progressão do processo do envelhecimento 

(GOLDMAN e AUSIELLO, 2009), afetando cerca de 50% da população com 85 

anos ou mais (ROWLAND, 2007; DRISLANE  et al., 2006; ROYDEN, 2006; 

NEISTADT e CREPEAU, 2006). 

Pela expectativa de vida estar crescendo, a cada ano aumenta 

claramente o risco da população desenvolver DA (ROWLAND, 2007 e 

DRISLANE  et al., 2006), devido o avanço da idade, pois o envelhecimento é 

considerado um dos fatores de risco   (SENA e GONÇALVES, 2008).  

 

 2.2 Etiologia  

Ainda não há a causa específica do desenvolvimento da DA, em várias 

literaturas há a correlação da possível desencadeação à fatores de risco 

predisponentes (SNEEL, 2003). 

Há suposições de possivelmente a DA estar relacionada a 

traumatismos cranianos, diabetes melitus, doenças cardiovasculares, 

hipertensão (GOLDMAN e AUSIELLO, 2009), radicais livres, envelhecimento 

acelerado, reação auto-imune, genética, fator tóxico, químico e infeccioso. 

Porém todas essas hipóteses são refutadas pela ciência (DUARTE e DIOGO, 

2005).   

 

2.3 Fatores de risco  

Os principais fatores de risco que estão relacionados com o 

desenvolvimento da doença envolvem: primeiramente a idade avançada, 

histórico familiar de DA (GOLDMAN e AUSIELLO, 2009), síndrome de Down e 

algumas características genéticas (ROYDEN, 2006 e DRISLANE  et al., 2006). 

Com a idade avançada, aumenta a probabilidade do surgimento e a 

prevalência da DA, chegando a conclusão que todos poderiam desenvolver a 

doença se vivessem bastante, mas há uma contradição pois muitos idosos com 

cerca de 100 anos não apresentam sinais da doença na necropsia (ROYDEN, 

2006). 



De acordo com Royden (2006) quando se tem ou se já se teve algum 

membro da família com a doença, as chances de desenvolver a DA familiar são 

prováveis, embora a esporádica seja mais comum.  

Pacientes portadores de síndrome de Down apresentam alterações 

neuropatológicas semelhantes a da DA (DUARTE e DIOGO, 2005), apresenta 

um aumento de deposição de β-amilóide devido a mutações genéticas, que 

atinge os genes da amilóide (PPA) e da pré-senilinas, ocorrendo uma DA 

precoce, os portadores de síndrome de Down geralmente desenvolvem a 

doença em torno dos 35 anos de idade (ROYDEN, 2006). 

Já na genética com base nos estudos de Drislane et al. (2006) o gene 

ApoE4 é um dos fatores de doenças genéticas consideradas de risco, pois 

esse gene esta associado tanto na DA precoce como na tardia. O 

desenvolvimento desta está relacionado com as mutações do precursor da 

proteína β-amilóide, que aumentam a síntese da proteína, originando 

agregação protéica irregular, que são depósitos anormais de proteínas no 

cérebro. Com a modificação da estrutura da proteína a enzima metabólica não 

é reconhecida, consequentemente ocorre o acúmulo do peptídeo, que são vias 

alternativas de degradação do peptídeo.  

 

2.4 Fisiopatologia 

Os principais aspectos relacionados com a doença de Alzheimer são 

os emaranhados neurofibrilares (conjunto de neurônios não funcionais), as 

placas senis (depósitos de proteína β-amilóide) e a perda de neurônios 

acetilcolinérgicos, que causam distúrbios neurodegenerativos dos neurônios do 

córtex cerebral (SELMELTZER et al., 2008 e ROYDEN, 2006). 

Os emaranhados neurofibrilares que se originam nas células, são 

formados pela proteína tau associada aos microtúbulos (GOLDMAN e 

AUSIELLO, 2009), sendo que a função dessa proteína é manter a estrutura do 

citoesqueleto através da estabilização dos microtúbulos (FILHO e NETTO, 

2006). No Alzheimer a tau agrega-se pela hiperfosforilação, formando 

filamentos helicoidais pareados e retorcidos que são os emaranhados 

neurofibrilares (ROYDEN, 2006 e ROWLAND, 2007). 



As placas senis se originam pelo acúmulo excessivo de proteína β-

amilóide no cérebro. O β-amilóide se acumula no extracelular por muitos anos, 

por esse pequeno fragmento de proteína acumulada ser tóxico pode causar a 

morte celular, formando placas difusas e essas placas difusas formam as 

placas senis (FILHO e NETTO, 2006; ROYDEN, 2006). 

As placas senis contêm outras substâncias, um núcleo central de β-

amilóide com proteínas e restos celulares. As placas senis também são difusas 

e atinge o hipocampo, a substância cinzenta neocortical e subcortical (Royden, 

2006). 

As células que se comunicam através dos neurotransmissores de 

acetilcolina são as mais afetadas. Segundo as conclusões bioquímicas, ocorre 

a redução da enzima ativa que sintetiza acetilcolina. Resultando numa perda 

de neurônios colinérgicos, nos pacientes de Alzheimer é o receptor colinérgico 

muscarínico (SELMELTZER et al., 2008; e ROWLAND, 2007). 

 

2.5 Fases e manifestações clínicas da progressão da DA 

De acordo com Gaioli, Furegato e Santos (2012) no decorrer da 

evolução da DA classifica-se três principais e distintas fases, a inicial, a 

intermediária e a avançada. Fases essas que estão associadas desde as 

manifestações clínicas imperceptíveis até as mais críticas, que necessitam de 

auxílio de um cuidador contínuo para realizar os cuidados ao paciente.    

Segundo Selmetzer et al. (2008), Duarte e Diogo (2005), Neistadt e 

Crepeau (2002), Forlenza (2005), Viera (2004) e Drislane  et al. (2006), cada 

fase possui  uma duração específica, que apresentam distintas manifestações 

clínicas, como segue abaixo:  

 

Fase Duração da fase Manifestações Clínicas 

Inicial 02 a 04 anos - Inicialmente pouco perceptível; 

- Episódios de esquecimentos; 

- Sutil perca de memória; 

- Apresenta pequenas dificuldades no trabalho e 

nas atividades sociais; 

- Lentifica a realização das atividades do 

cotidiano; 



- Constantes tentativas de camuflar seus  erros; 

- Rejeita auxílio; 

- Deixa de ter criatividade; 

- Apresenta depressão. 

Intermediária  3 a 5 anos - Constantes esquecimentos; 

- Repete as mesmas informações; 

- Pode se perder em lugares conhecidos; 

- Apresenta dificuldades para ler, escrever e 

interpretar; 

- Apresenta dificuldades de identificar 

significados e números; 

- Perde o senso crítico; 

- Perde a noção do que é correto; 

- Toma decisões irracionais; 

- Adquire atitude infantil; 

- O diálogo se torna difícil, pois apresenta 

dificuldades para se lembrar de palavras, falando 

frases sem sentido; 

- Apresenta brusca mudança na personalidade: 

podendo estar deprimido, desconfiado, ter 

paranóides, delírios, ficar hostil, agressivo, ter 

distúrbios de sono, depressão e/ou aumenta 

agitação; 

- Necessita de assistência parcial; 

- Apresenta incontinência vesical e intestinal; 

- Apresenta intenso interesse pela comida, tende 

a ganhar peso; 

- Desinteresse pela comida, tende a perder peso; 

- Desencadeia afasia, agnosia, apraxia.  

Avançada 3 anos - Paciente fica imóvel; 

- Não deambula; 

- Ocasionalmente pode reconhecer alguém; 

- A comunicação torna-se incompreensível,  

emite somente gemidos e gritos; 

- Não consegue sorrir; 

- Apresenta perda de peso, mesmo com dieta 



adequada; 

- Necessita de assistência total; 

- A morte sobrevém de alguma complicação 

como pneumonia, desidratação ou desnutrição.  

 

 

            2.6 Diagnóstico 

Ainda não há nenhum método ou exame que seja possível realizar o 

diagnóstico específico para comprovar a DA, sendo assim é de crucial 

importância depositar um diagnóstico provável da DA através de uma 

cuidadosa anamnese anual com o paciente (SNELL, 2003) e também ao 

cuidador do mesmo. Realizar com certa frequência exame clínico (GOLDMAN 

e AUSIELLO, 2009), proporcionar a confiança entre paciente e o profissional 

para que não se obtenha possíveis resultados falso-positivo sobre o estado de 

demência do paciente (SOUZA et al., 2010).    

Os exames de diagnósticos, incluindo o hemograma completo, perfil 

bioquímico, hormônios tireóideos, triagem com eletroenfalografia, níveis de 

vitamina B12 e o exame do líquido cefalorraquidiano podem apoiar no 

diagnóstico provável, porém apresentam imprecisão para realizar o diagnóstico 

preciso (SELMELTZER et al., 2008). 

 Sendo que na tomografia computadorizada e na ressonância 

magnética são exames importantes para excluir outras possibilidades de 

demência fora a DA, sendo possível identificar atrofia das estruturas do córtex, 

somente na fase inicial que essa alteração não é nítida, porém mesmo com 

essa aparente modificação com o decorrer do tempo, não é possível que esse 

diagnóstico seja considerado preciso (NTRINI, 2005).   

O diagnóstico clínico provável da DA seria através dos sinais e 

sintomas, sendo que o diagnóstico definitivo só pode ser concluído na 

necropsia (SELMELTZER et al., 2008 e DRISLANE  et al., 2006). 

Outra maneira para identificar um provável diagnóstico da doença são 

os testes de exame cognitivo, que incluem métodos breves e padronizados 

para a orientação, memória e fluência verbal. Os resultados podem apontar e 



avaliar a progressão da doença, sendo que esses testes devem ser feitos 

apenas anualmente (ROYDEN, 2006). 

 

2.7 Tratamento  

Para a DA não existe tratamento realmente eficaz, que cure a doença ou 

que previna as pessoas que tenha pré disposição de desenvolver essa 

enfermidade, (DRISLANE  et al., 2006 e SELMELTZER et al., 2008), mas há 

tratamentos farmacológicos que tem a finalidade de lentificar a progressão da 

doença (POLTRONIERE, CECCHETTO e SOUZA, 2011), são inibidores de 

colinesterase, que estimulam a captação de acetilcolina na fenda sináptica por 

inibição do acetilcolinesterase estimulando o receptor colinérgico, podendo 

melhorar as habilidades de memória, cognição e comportamento, mas perdem 

o efeito com a progressão intensa da doença (ROWLAND, 2007 e ROYDEN, 

2006). No Brasil esse tratamento medicamentoso é disponibilizado pela 

Agência Nacional de Vigilância da Saúde (ANVISA) (ENGELHARDT et al., 

2005). 

 
3. Considerações Finais 

O presente trabalho realizado através das literaturas acessíveis, foi 

possível descrever as manifestações da DA em cada fase, sendo altamente 

relevante esse conhecimento no intuito de uma identificação precoce do 

desenvolvimento da doença. Após confirmado a DA, será possível realizar o 

tratamento que provavelmente ajudará a prolongar a progressão da doença.   
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