
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, n 1,  maio, 2020. 
 

DOENÇA DE ALZHEIMER DE INÍCIO PRECOCE: CORRELAÇÃO 
ENTRE DECLÍNIO COGNITIVO E LESÃO NO CÓRTEX CEREBRAL 

 

 
LACERDA, Andressa Ramos¹ 

¹Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT – Itapeva/SP 
 

ALMEIDA, Maria Clara de² 
²Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT – Itapeva/SP 

 
 
 
 

RESUMO 

A doença de Alzheimer é a maior causa de demência no mundo. Conceituada neurodegenerativa, é 
uma lesão encefálica que resulta na atrofia cerebral e de modo consequente o deterioramento da 
capacidade mental. A doença de Alzheimer de início precoce acomete 5% dos casos totais da 
demência, que concerne a mutações gênicas. O objetivo desse estudo foi apresentar a correlação 
entre os déficits cognitivos e áreas do córtex cerebral danificadas em defluência do Alzheimer 
precoce. A metodologia utilizada foi a de levantamento bibliográfico sobre o tema em base de dados 
fidedignas. Ficou concluído que a região onde é danificada primeiramente em maior parte do córtex 
cerebral é o lobo temporal, na qual está relacionada com armazenamento da memória, os outros 
lobos responsáveis pela cognição são afetados posteriormente ao decorrer do desenvolvimento da 
patologia. Por fim, o cérebro todo é atrofiado, resultando em perda integral da função mental. 

 
Palavras chave: Demência, Atrofia cortical, Cognição, Armazenamento da memória, 
Neurodegeneração. 
Linha de Pesquisa: Neurologia do adulto. 

 
ABSTRACT 

Alzheimer's disease is the largest cause of dementia in the world. Known as neurodegenerative, it is a 
brain injury that results in brain atrophy and consequently the deterioration of mental capacity. Early- 
onset Alzheimer's disease affects 5% of all dementia cases, which concern gene mutations. The aim 
of this study was to present the correlation between cognitive deficits and damage that occurs in areas 
of the cerebral cortex in early Alzheimer's disease. The methodology used was the bibliographic 
survey on the theme in reliable databases, being selected N files for the structural development of the 
article. It was concluded that the region where it is primarily damaged in most of the cerebral cortex is 
the temporal lobe, in which it is related to memory storage, the other lobes responsible for cognition 
are affected later in the course of the development of the pathology. Finally, the entire brain is stunted, 
resulting in complete loss of mental function. 

 
Keywords: Dementia, Brain atrophy, Cognition, Memory Storage, Neurodegeneration. 
Research Line: Adult Neurology. 

 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
 

Segundo a definição da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) 

demência é uma doença que remete ao cérebro, causando dano nas funções 
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corticais superiores, na qual pode se incluir memória, pensamento, orientação, 

raciocínio, linguagem e julgamento (OMS, 1996). 

O relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2001) afirmou que a 

doença de Alzheimer (DA) é a forma mais comum de demência. Na atualidade, 

ainda não existe cura e tratamento que impossibilite o desenvolvimento da mesma. 

O Alzheimer, é uma degeneração primária do Sistema nervoso central (SNC), 

onde ocorre o desequilíbrio metabólico de proteínas, atrapalhando a ligação entre 

neurônios, em seguida disso, a morte celular e atrofia cerebral. A perda da massa do 

córtex cerebral, região que fica na superfície do Telencéfalo, é gradativa e afeta 

regiões envolvidas com lembranças e pensamentos (BEAR; CONNORS; 

PARADISO, 2008). 

Certamente, a patologia provocará grandes perdas significativas relacionadas 

à cognição em geral, reduzindo a capacidade de trabalho e relação social. Quando 

descoberta, quase sempre está em fase crítica da demência, transformando a vida 

do indivíduo e familiares (MUCKE, 2009). 

Em concordância com a Associação Americana de Alzheimer (Alzheimer's 

Association, 2017) DA é uma doença predominantemente na terceira idade, mas  

não é um fragmento normal do envelhecimento. Por outro lado, em casos raros, 

pode decorrer antes da velhice, sucedendo com idade inferior a 65 anos, na qual é 

identificada como Alzheimer de início precoce (TRUZZI; LAKS, 2005). 

A doença de Alzheimer de início precoce (DAIP) é considerada rara e atinge 

pessoas com idade inferior a 65 anos, o avanço da patologia é extremamente 

acelerada nesse caso e está diretamente ligada à característica genética 

(LUCATELLI et al., 2009). 

Deste modo, o presente estudo teve como objetivo apresentar a correlação 

entre os déficits cognitivos e áreas do córtex cerebral danificadas em defluência ao 

Alzheimer de início precoce. 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, com modo qualitativo de 

abordagem exploratória. Em relação à pesquisa, foram realizadas buscas em bases 

de dados como a Nature medicine, Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), 

Pubmed, Biblioteca virtual de saúde (Bvs), publicações oficiais do Ministério da 

Saúde e Organização Mundial da Saúde e acervos provenientes da biblioteca da 

Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva, datados de 1996 até 2019. As 
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palavras-chave buscando artigos para a construção do trabalho foram: Demência, 

cognição, neurodegeneração, atrofia cortical, armanezamento da memória. 

 
 

2. DESENVOLVIMENTO 
 
 
2.1 Doença de Alzheimer 

 
A doença de Alzheimer foi retratada pelo neuropatologista Alois Alzheimer no 

começo do século XX. É uma síndrome crônica, neurodegenerativa e incuravél, que 

ocasiona perda da memória e decadência intelectual geral, capaz de comprometer a 

autonomia e supressão da qualidade de vida do indivíduo (SMITH, 1999). 

De acordo com um estudo de propagação da doença, realizado por Belaunde 

et al. (2018) foi obtido os dados epidemiológicos da DA, em 60% a 70% de todos os 

casos de demência. Além de que, há uma estimativa onde a mesma atinge 24 

milhões de pessoas no mundo, e possivelmente nos próximos 20 anos, sua 

preponderância duplique (LIRA; SANTOS, 2012). 

Apesar disso, os dados do Ministério da Saúde (2017) revelam que, no Brasil, 

a avaliação da demência na população foi de 1,1 milhão, havendo uma maior 

dominância da doença em mulheres idosas. No entanto, a explicação para essa 

causa, são as alterações no metabolismo durante o período de climatério 

(MOSCONI et al., 2018). 

Neuropatologicamente, a DA é determinada como proteinopatia. Em vista 

disso, as primeiras alterações são: Placas senis, subsequente da deposição anormal 

da substância beta-amilóide no exterior dos neurônios e emaranhados 

neurofibrilares, decorrente da hiperfosforilação da proteína Tau, responsável pelo 

funcionamento dos microtúbulos intraneurais (SOUZA et al., 2014; PEÇANHA; NERI, 

2007). 

Outra circunstância observada, são falhas neuroquímicas. Desse modo, há 

uma acentuada deformação dos sistemas: Colinérgico, catecolaminérgico, 

serotoninérgico e glutamatérgico. Por essa razão, consequentemente, ocorrem 

excessivas perdas neuronais e conexões sinápticas. Além disso, anatomicamente 

sobrevém atrofia do hipocampo e do córtex cerebral, que são estruturas do cérebro 

responsáveis pela memória e cognição (FALCO et al., 2016; VENTURA et al., 2010). 
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Para a Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAZ, 2016) os critérios de 

gravidade da DA são definidas entre três estágios: Leve, moderada e grave. Desta 

forma, o sintoma inicial é o déficit de memória recente, sendo que as lembranças 

antigas são preservadas e consequentemente dificuldade de raciocínio e linguagem. 

As outras anormalidades das funções cognitivas degradam à proporção que a 

patologia progride (SERENIKI; VITAL, 2008). 

Bacerlar (2009) destaca que o diagnóstico definitivo de Alzheimer, requer 

confirmação pós-morte, devido aos estudos anatomopatológicos. Mas o diagnóstico 

clínico pode ser estipulado em 95% confiável quando realizado sublimemente, e com 

acessão de complementares: Histórico médico, mini exame do estado mental 

(MEEM), avaliação neuropsicológica completa, biomarcadores visíveis no líquido 

encefalorraquidiano (LCR) e exames de imagens. Entretanto, é comum que os 

primeiros lapsos de memória da DA sejam confundidos com outras doenças, por 

isso, previamente, os exames laboratorias são indispensáveis para eliminação de 

distúrbios como insuficiência de vitamina B12 e hipotireoidismo (FROTA et al., 

2011). 

Alzheimer’s Disease International (ADI, 2014), ressalta que entre os 

diversificados fatores de risco para o desenvolvimento da neuropatologia, a idade é 

o principal deles. De outro modo, indivíduos com polimorfismo no gene da 

apolipoproteina E (apoE), especificamente sobre o alelo E4, localizado no 

cromossomo 19, possui maior predisposição para a progressão da doença (OJOPI; 

BERTONCINI; DIAS NETO, 2004). 

O Ministério da Saúde (2013) relatou que apesar da afecção não existir cura, 

existem fármacos que podem estabilizar os sintomas do Alzheimer temporarimente. 

Com a ausência do neurotransmissor Acetilcolina, há uma grande perda da memória 

e aprendizagem. Portanto, o principal tratamento da doença é a terapia colinérgica 

(Rivastigmina, Donepezil, Galantamina e Tacrina), designada para fases de leve a 

moderada, contudo sobrevirá o aumento considerável do neurotransmissor na fenda 

sináptica (SERENIKI; VITAL, 2008). 

Todavia, outra medicação utilizada na DA, em fases de moderada a grave é a 

Memantina, uma droga antagonista dos receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), 

exerce bloqueando a excitotoxicidade do neurotransmissor glutamato (ARAÚJO; 

PONDÉ, 2006). 
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Atualmente, não existe prevenção específica para  DA,  porém,  alguns 

hábitos saudáveis realizados associadamente e execução de atividades intelectivas, 

podem desestimular ou interditar o encadeamento da mesma (CARRETTA; 

SCHERER, 2012). 

Ademais, uma pesquisa de Lourenco et al. (2019) comprovam de maneira 

criteriosa que um hormônio chamado Irisina, produzido através dos músculos 

durante exercícios físicos, sem dúvida, é importante para favorecer as conexões 

sinápticas, ou seja, as informações serão registradas eficientemente na memória. 

 
2.2 Doença de Alzheimer de início precoce 

 
Lucatelli et al. (2009) informam que a demência antes dos 65 anos, é 

determinada como doença de Alzheimer de início precoce. Atinge 5% de todos os 

casos de DA e domina um avanço acelerado do declínio das funções cognitivas. 

A DAIP demonstra recorrência familiar e certamente está vinculada a um 

padrão de herança autossômico dominante. Mutações gênicas encontradas, são 

responsáveis pela manifestação da doença, então, são distinguidos três genes 

modificados: gene da proteína percursora amilóide (APP), localizado no 

cromossomo 21 e os genes das presenilinas 1 e 2 (PSEN 1 e PSEN 2), localizados 

nos cromossomos 14 e 1 respectivamente. Nesse, entretanto, pessoas portadoras 

desses genes possuem risco de 90% para a ocorrência da patologia e 

possivelmente transmitirá para filhos (FRIDMAM et al., 2004). 

Surpreendentemente, o gene alterado da APP é localizado no cromossomo 

21, que é o cromossomo trissômico na síndrome de Down. Em virtude disso, a 

predisposição para DA é de fato confirmada em pessoas com síndrome de Down, 

devido ao envelhecimento rápido e a ligação cromossômica, trazendo confirmação 

para faixa etária de 40 e 50 anos de idade (SMITH, 1999). 

Os sintomas podem aparecer por volta dos 30 anos de idade, com episódios 

de mudanças psicossociais e depressão. Posteriormente, os pequenos lapsos de 

memória começam a suceder frequentemente, com a companhia de alteração de 

personalidade e comportamento, desorientação de espaço, transformação da 

linguagem, falhas nas habilidades cognitivas, isto é, tarefas simples do cotidiano já 

não é possível executar corretamente, interferindo na qualidade de vida e no 

trabalho (JEFFERIES; AGRAWAL, 2009). 
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Baptista et al. (2017) aduzem que pessoas com DAIP têm maior sabedoria da 

enfermidade e os prejuízos acarretados pela mesma, comparando com os 

portadores de DA tardia. À vista disso, há evidências de que a ideação suicida seja 

comum nesses casos, relacionado ao medo da progressão da doença e perda da 

autonomia. 

 
2.3 Neuropatologia 

 
Viegas et al. (2011) inserem que, histopatologicamente, A DA tem como 

característica, as alterações notáveis: Placas senis e emaranhados neurofibrilares, 

seguida da grande perda de neurônios. 

Localizadas no exterior das células, as placas senis, são lesões segmentadas 

da agregação e depósito anormal do peptídeo beta-amilóide (PBA), que possui 40 

aminoácidos de extensão e é sintetizada a partir da fragmentação da proteína 

percursora amilóide (APP), da qual, sua função é desconhecida. Desse modo, os 

aglomerados extracelulares, causam distúrbio sináptico e subsequentemente morte 

celular (CAVALCANTI; ENGELHARDT, 2012). 

Os emaranhados neurofibrilares, encontram-se no interior das células e são 

formados a partir da hiperfosforilação da proteína Tau, cuja função principal é 

estabilizar os microtúbulos presentes nos axônios, mantendo a transportação de 

nutrientes. Nesse sentido, quando decorre o processo de hiperfosforilação dessa 

proteína, os neurônios acabam morrendo por falta de suprimentos (PEÇANHA; 

NERI, 2007). 

 
Figura 1: Comparação entre um neurônio saudável e outro lesionado na DA, salientando as placas 

senis extracelulares e emaranhados neurofibrilares intracelulares. 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, n 1,  maio, 2020. 
 

 

 

Fonte: Alzheimer’s Disease Research (2015). 
 
 

Dessa maneira, esses fatores ativam o processo neurodegenerativo, 

provocando abundante morte celular. Por essa razão, portadores da DA dispõe 

atrofia do córtex cerebral, estritamente no hipocampo, região que está diretamente 

associada à memória (PARKER, 2014). 

 
Figura 2: A (Tamanho do cérebro normal); B (Tamanho do cérebro de um portador da doença de 

Alzheimer); C (Comparação entre os dois cérebros). 

 
Fonte: Alzheimer’s Association (2017). 
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2.4 Hipocampo 

 
O hipocampo é uma área curva e pequena do córtex cerebral, que se 

encontra especificamente no lobo temporal medial, onde tem o maior detrimento na 

DA (MOURÃO; FARIA, 2015). 

Engelhardt (2016) citou que o hipocampo é uma das estruturas mais 

estudadas do cérebro e tem a finalidade de armazenar memória de curto prazo, 

consolidação da memória e memória topográfica. O hipocampo também tem a 

função de regulação comportamental, em situações relacionadas à vínculo social 

(LEROY et al., 2018). 

Segundo Mourão e Faria (2015) a região hipocampal é de grande importância 

para memória episódica, enquanto outras estruturas do córtex cerebral conservam a 

memória semântica. Ou melhor, dizendo, as lesões hipocampais como na DA, 

acometem falha na memória de curto prazo, sem conseguir fixar nenhuma 

informação nova, mas em contrapartida, a memória de longo prazo continua 

inalterável. 

Isto posto, existe a hipótese de que após a memória ser transferida e 

consolidada para o neocórtex cerebral, os neurônios que são formados no 

hipocampo, acabam morrendo depois de um tempo, isso acontece porque cada 

neurônio novo, estaria relacionado a uma nova memória. Assim sendo, na DA os 

neurônios novos do hipocampo morrem antes mesmo de ser consolidados no 

neocórtex, sucendo a perda da memória recente (MACHADO et al., 2012). 

 
2.5 Comprometimento do córtex cerebral 

 
Parker (2014) define o córtex cerebral conhecida como substância cinzenta 

que recobre a substância branca do cérebro. Se localiza no telencéfalo cerebral e é 

composto por numerosas células nervosas. O córtex é extremamente complexo, as 

cognições, sentimentos e pensamentos são controlados por variadas regiões da 

mesma. 

Os componentes do lobo temporal (hipocampo, giro denteado, córtex 

entorrinal, córtex parahipocampal, neocórtex e área de wernicke) são referentes à 

memória, percepção e linguagem. Dessa forma, a ocorrência da atrofia irá dispor a 
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princípio, o esquecimento de eventos recentes, sucessivamente desorientação de 

espaço e vocabulário reduzido (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2008). 

O lobo parietal, por sua vez, esta correferido ao pensamento abstrato e 

processamento de informações das sensações corpóreas como tato, temperatura, 

visão e audição, sendo interpretadas na região córtex somatossensitivo. Na DA, a 

consequência disso será falta de raciocínio e atenção, inaptidão de executar 

movimentos intencionais para determinado objetivo, afasias e perda da capacidade 

de percepção sensorial (JACOBS et al., 2012). 

Por outro lado, o lobo frontal, é responsável pelo aprendizado, aspectos de 

personalidade, ações motoras simples e memória de trabalho. A lesão ocorrida no 

lobo frontal prejudica o julgamento, resolução de problemas e falta de coordenação 

motora (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2008). 

O lobo occiptal esta vinculado à análise e interpretação de informações 

visuais. Quando a atrofia se estende até essa parte do córtex, sucede em dificuldade 

na identifição de objetos, pessoas e lugares. Em alguns casos, ocorre distorção de 

realidade, sendo comuns os delírios (PARKER, 2014). 

 
Figura 3: Regiões do córtex cerebral, destacando o hipocampo, região com maior dano. 

 
Fonte: Instituto Alzheimer Brasil (2011). 

 
 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, n 1,  maio, 2020. 
 

Foi possível concluir que o Alzheimer é uma doença grave, progressiva e 

incurável. Em consequência sucede a deterioração das habilidades cognitivas como 

memória, aprendizado, raciocínio, orientação e comportamento, causados pela 

morte celular e atrofia do córtex cerebral. A etiologia da enfermidade, até hoje é 

desconhecida, mas como característica neuropatológica da mesma, são destacadas 

as placas senis e emaranhados neurofibrilares, resultado dos acúmulos anormais de 

proteínas. 

Sobre a doença de Alzheimer de início precoce, é considerada rara, na qual, 

quando desenvolvida, sua progressividade é absolutamente acelerada e 

devastadora comparada ao normal. Apresenta herança familiar autossômica 

dominante, tendo mutações aos genes presenilina 1 e 2 e gene da proteína 

percursora amilóide, sendo de grande possibildade ter outros membros da família 

comprometidos. 

Em síntese, o cérebro com Alzheimer precoce, é observado à atrofia cortical 

progressivo em pouco tempo de avanço da patologia. Além disso, a região do córtex 

cerebral que se encontra drasticamente em maior destruimento é o lobo temporal, 

área onde fica o hipocampo, estrutura principal responsável por consolidação e 

armazenamento de memórias, a perda dos neurônios hipocampais acarretam em 

incapacidade de formar novas informações. Os outros lobos, posteriomente 

danificados com o agravo da doença, por consequência, levam à afasia, apraxia, 

agnosia, déficit visuoespacial e executivo. Mas por fim, com o decorrer da doença, o 

córtex inteiro é atrofiado, resultando em perda total da funcionalidade mental. 

Portanto, se obtêm um grande impacto na autonomia, afetando a perspectiva 

e qualidade de vida do indivíduo e família. 
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