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Diagnóstico de doença de Alzheimer no Brasil
Exames complementares
Paulo Caramelli1, Antonio Lúcio Teixeira1, Carlos Alberto Buchpiguel2,
Hae Won Lee3, José Antônio Livramento4, Liana Lisboa Fernandez5, Renato Anghinah6
Resumo – Este artigo apresenta revisão das recomendações sobre os exames complementares empregados para
o diagnóstico clínico de doença de Alzheimer (DA) no Brasil, publicadas em 2005. Foram avaliados de modo
sistemático consensos elaborados em outros países e artigos sobre o diagnóstico de DA no Brasil disponíveis
no PUBMED ou LILACS. Os exames laboratoriais recomendados são hemograma completo, creatinina
sérica, hormônio tíreo-estimulante, albumina, enzimas hepáticas, vitamina B12, ácido fólico, cálcio, reações
sorológicas para sífilis e, em pacientes com idade inferior a 60 anos, com apresentações clínicas atípicas ou com
sintomas sugestivos, sorologia para HIV. Exame de neuroimagem estrutural, tomografia computadorizada ou
- preferencialmente - ressonância magnética, é indicado na investigação diagnóstica de síndrome demencial,
para exclusão de causas secundárias. Exames de neuroimagem funcional (SPECT e PET), quando disponíveis,
aumentam a confiabilidade diagnóstica e auxiliam no diagnóstico diferencial de outras formas de demência.
O exame do líquido cefalorraquidiano é preconizado em casos de demência de início pré-senil, com apresentação
ou curso clínico atípicos, hidrocefalia comunicante e quando há suspeita de doença inflamatória, infecciosa
ou priônica do sistema nervoso central. O eletroencefalograma de rotina auxilia no diagnóstico diferencial de
síndrome demencial com outras condições que interferem no funcionamento cognitivo. A genotipagem da
apolipoproteína E ou de outros polimorfismos de susceptibilidade não é recomendada com finalidade diagnóstica
ou para avaliação de risco de desenvolvimento da doença. Os biomarcadores relacionados às alterações
moleculares da DA ainda são de uso quase exclusivo em protocolos de pesquisa, mas quando disponíveis podem
contribuir para maior precisão diagnóstica da doença.
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Na última década assistimos a substancial avanço das
pesquisas dirigidas ao diagnóstico da doença de Alzheimer
(DA), particularmente aquelas voltadas para a detecção
precoce. Os consensos e recomendações das sociedades
de especialidades médicas que atuam na área geralmente são atualizados a intervalos variáveis, com o intuito de
analisarem o impacto de novos métodos e instrumentos
diagnósticos para eventual incorporação na prática clínica.
O objetivo do presente módulo é revisar e atualizar as
recomendações a respeito dos exames complementares
para o diagnóstico da DA no Brasil. As modalidades de exames foram agrupadas em seis categorias, sendo que a revisão e análise crítica da literatura científica e as propostas

iniciais de recomendação ficaram a cargo de cada um dos
autores participantes deste módulo, todos com reconhecida qualificação na área específica de conhecimento. As
recomendações foram em seguida amplamente debatidas
pelos membros do grupo, chegando-se às recomendações
finais, que posteriormente foram apresentadas, discutidas
e votadas em reunião plenária com todos os demais colegas
participantes.

Exames de sangue
Os exames laboratoriais de sangue têm sido tradicionalmente empregados no contexto da propedêutica da síndrome demencial para excluir possíveis causas secundárias.
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A Academia Norte-Americana de Neurologia (AAN) recomenda apenas a investigação de deficiência de vitamina
B12 e de hipotireoidismo na propedêutica inicial de pacientes com suspeita clínica de demência.1 Considerando
as especificidades da população brasileira, as primeiras
Recomendações do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia (ABN) para o diagnóstico de doença de
Alzheimer (DA) propuseram uma lista significativamente
ampliada de exames para a avaliação de pacientes com síndrome demencial, incluindo hemograma completo, concentrações séricas de ureia, creatinina, tiroxina (T4) livre,
hormônio tíreo-estimulante (TSH), albumina, enzimas
hepáticas (TGO, TGP, Gama-GT), vitamina B12, cálcio,
reações sorológicas para sífilis e, em pacientes com idade
inferior a 60 anos, sorologia para HIV.2 De maneira similar
a esta, as recomendações da Federação Européia de Sociedades Neurológicas (EFNS) publicadas em 2010 também
sugerem uma lista mais estendida de exames, incluindo
dosagem de ácido fólico.3
Nas duas últimas décadas, no entanto, o sangue (soro,
plasma ou células circulantes) vem sendo considerado também potencial fonte de biomarcadores para o diagnóstico
da DA.4 A facilidade da obtenção de sangue de pacientes,
em comparação ao líquido cefalorraqueano (LCR), torna
biomarcadores plasmáticos ou séricos particularmente interessantes para a prática clínica e para a pesquisa.
A maioria desses estudos concentrou-se na investigação
de moléculas únicas ou uma pequena série de moléculas
relacionadas aos processos fisiopatológicos da DA, como
amiloidogênese, inflamação e estresse oxidativo.
Os níveis circulantes da proteína tau são extremamente
baixos e, portanto, abaixo do nível de detecção de grande
parte dos ensaios empregados. Estudos investigaram o potencial dos peptídeos β-amiloide 1-42 e β-amiloide 1-40
como biomarcadores da DA com resultados contraditórios, ora sendo capazes de discriminarem DA de controles
saudáveis, ora não.5,6 Há evidências de que ocorre queda
progressiva dos níveis circulantes dos peptídeos β-amiloide
com a progressão do declínio cognitivo no curso da DA,
mas estudos confirmatórios são necessários.7 Assim, ao
contrário da avaliação da proteína tau ou do peptídeo
β-amiloide no LCR, a dosagem sérica ou plasmática dessas
moléculas parece ter pouca utilidade clínica.
Em relação a moléculas relacionadas a processos inflamatórios (proteína C reativa, interleucina 6 ou IL-6,
receptor solúvel de fator de necrose tumoral alfa ou TNFalfa), estresse oxidativo (isoprostano), fatores neurotróficos
(fator neurotrófico derivado do cérebro ou BDNF), entre
outros, não é possível estabelecer com segurança o alcance das mesmas como biomarcadores na DA. Isso porque
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os dados são contraditórios ou resultam de estudos com
número limitado de pacientes. Além disso, ressalta-se que
essas moléculas, não estando vinculadas exclusivamente à
fisiopatologia da DA, podem estar alteradas em outras doenças, como, por exemplo, as moléculas inflamatórias na
vigência de quadros infecciosos.
Mais recentemente, estratégias não-direcionadas a
moléculas-alvo, como a análise simultânea de múltiplas
moléculas e a análise proteômica, vêm sendo empregadas
com perspectivas promissoras. Nesse contexto, destacam-se
dois estudos. Ray et al.8 mostraram que a combinação de 18
proteínas plasmáticas, que incluía citocinas, quimiocinas
e fatores tróficos, foi capaz de diferenciar DA de controles
com acurácia próxima de 90%. O’Bryant et al.9 mostraram
que a combinação de 23 proteínas séricas, grande parte
envolvida com inflamação, mas não coincidente com o
estudo de Ray et al.,8 apresentou sensibilidade de 91% e
especificidade de 80% para o diagnóstico de DA.
Recomendações – (1) Exames laboratoriais de sangue
(hemograma completo, concentrações séricas de creatinina, TSH, albumina, enzimas hepáticas, vitamina B12,
ácido fólico, cálcio, reações sorológicas para sífilis e, em
pacientes com idade inferior a 60 anos, com apresentações clínicas atípicas ou com sintomas sugestivos, sorologia para HIV) devem ser empregados para a investigação de causas secundárias potenciais de síndrome
demencial (Padrão). A critério clínico, outros exames
laboratoriais podem ser solicitados. (2) No atual estágio do desenvolvimento da pesquisa, não há nenhum
biomarcador plasmático ou sorológico para auxiliar
no diagnóstico de DA ou acompanhar sua progressão
(Norma). (3) Não está indicada a dosagem na circulação da proteína tau e do peptídeo β-amiloide (Norma).

Neuroimagem estrutural
A tomografia computadorizada (TC) e a ressonância
magnética (RM) do encéfalo são utilizadas na avaliação inicial dos pacientes com demência. A TC pode ser utilizada
para afastar causas secundárias e reversíveis de demência
como hematomas subdurais, tumores ou hidrocefalia de
pressão normal. Entretanto, a RM, por sua superior capacidade de detalhamento anatômico e de detecção de alterações,
é o método de escolha, exceto quando houver contra-indicações para sua realização. Além disso, a RM tem papel diagnóstico central de algumas demências, como demência vascular10 e doença de Creutzfeldt-Jacob,11,12 além de contribuir
para a identificação da degeneração lobar frontotemporal.13
A redução volumétrica do hipocampo, córtex entorrinal e cíngulo posterior são sinais precoces da DA. 14-19
Alguns estudos demonstram inclusive atrofia hipocampal
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em fase de comprometimento cognitivo leve (CCL) e que
a taxa de atrofia desta região pode identificar os pacientes
com CCL que evoluíram para DA.17,20 Posteriormente, a
redução volumétrica estende-se ao neocórtex frontal, parietal e temporal.21,22
A maneira mais simples de avaliar a atrofia hipocampal
é a inspeção visual dos hipocampos em imagens no plano
coronal por examinador experiente,19,23 com sensibilidade
e especificidade de 80 a 85% em diferenciar DA de indivíduos cognitivamente normais, e sensibilidade um pouco
inferior para diagnosticar CCL.24,25 Também para avaliação
da atrofia medial temporal, a RM mostra-se superior. No
entanto, na indisponibilidade deste método ou quando há
contra-indicação para sua realização, é aconselhável, quando possível, a utilização da orientação coronal (ou reconstrução coronal) no estudo da TC,26 pois pode auxiliar na
avaliação da atrofia medial temporal.
A avaliação volumétrica pode ser manual ou automatizada, com pequeno acréscimo na sensibilidade (90%) e
especificidade (91%) na diferenciação de DA e CCL em
comparação a controles27 e a atrofia medial temporal é um
marcador diagnóstico válido para o diagnóstico da DA em
pesquisas (comparação de grupos). Deve-se ressaltar, porém,
que há necessidade de normatização dos dados volumétricos para sua aplicação na prática clínica, principalmente
para a avaliação individual de casos mais leves.28 Entretanto,
a avaliação longitudinal, realizada preferencialmente numa
mesma instituição (devido à variabilidade de técnicas de
aquisição, processamento e, quando realizada volumetria
manual, ainda a variabilidade inter-examinadores), pode
potencialmente ter valor como auxílio diagnóstico. As taxas
de atrofia cerebral global e do hipocampo são marcadores
sensíveis da progressão da neurodegeneração e estão cada
vez mais sendo utilizadas em pesquisas clínicas com terapias
potencialmente modificadoras da evolução da doença.28
A espectroscopia por ressonância magnética (ERM) é
uma aplicação da RM que permite a avaliação dos metabólitos in vivo, de maneira não invasiva.29,30 É considerada um
método de neuroimagem funcional, mas é discutida nesta
seção juntamente com os demais parâmetros e dados obtidos por RM. Os achados mais constantes nos estudos de
ERM na DA são a redução do N-acetil-aspartato (Naa) e de
suas relações (Naa/creatina (Cr) e Naa/água) e o aumento
de mioinositol (mI) e de suas relações (mI/Cr e mI/água),
sendo o aumento de mI e de suas relações um achado mais
precoce. A relação mI/Naa, que reúne as duas alterações
metabólicas mais significativas na DA, é considerada importante na detecção da doença.31-34
Entretanto, as alterações metabólicas acima citadas não
são específicas.35-36 Desse modo, a correlação com os dados
clínicos e a análise preferencial dos locais de acometimento

precoce ou típicos da doença podem aumentar a acurácia
do método. O cíngulo posterior é uma destas regiões, bastante utilizado em diversos estudos e tecnicamente mais fácil de ser realizado e reproduzido do que o hipocampo.37-39
A ERM apresenta menor validação como marcador da
DA do que a atrofia medial temporal, mesmo em pesquisas,28 e embora os seus achados permitam distinguir grupos
de paciente com DA e controles com boa acurácia, além
de poder contribuir para o estadiamento da doença,40 há
necessidade de ampla normatização de valores normais
para a aplicação individual na prática clínica. Entretanto,
quando os seus achados característicos estão presentes em
indivíduos com declínio cognitivo, podem corroborar o
diagnóstico clínico.
Outras técnicas volumétricas de RM, difusão por RM
(DWI), tractografia por RM (DTI), transferência de magnetização, perfusão por RM, “arterial spin labeling” (ASL)
e RM funcional são marcadores com menor grau de validação nos protocolos de pesquisa e não têm papel estabelecido na prática clínica.41,42
Recomendações – (1) Exame de neuroimagem estrutural, TC ou preferencialmente RM, é indicado na
investigação diagnóstica de síndrome demencial, para
exclusão de causas secundárias (Padrão). (2) A identificação de atrofia mesial temporal em exames de RM,
por análise visual, volumetria manual ou automatizada, contribui para o diagnóstico da DA na prática
clínica (Opção Prática), embora seu valor seja maior
na comparação de grupos, em protocolos de pesquisa.
(3) Espectroscopia por RM pode ser recomendada para
protocolos de pesquisa.

Neuroimagem molecular e funcional
Marcadores
Atualmente o diagnóstico dos quadros neurodegenerativos pode ser fundamentado em duas classes principais
de biomarcadores: (1) biomarcadores de “assinatura patológica” e (2) biomarcadores de degeneração neuronal e
disfunção sináptica.
Os marcadores de assinatura patológica são representados por marcadores de depósitos de placas β-amiloide no
tecido neuronal através da tomografia por emissão de pósitrons (PET). É reconhecido que a presença de depósitos de
proteína β-amiloide precede em anos ou mesmo décadas o
surgimento da DA clinicamente manifesta.43 Estudos com
pacientes com CCL e mesmo população com diagnóstico
de DA, correlacionados com estudo de necrópsia, confirmam a elevada associação da presença in vivo deste biomarcador com a presença da doença clínica ou evolução/
conversão para DA.44,45
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Os marcadores de degeneração neuronal progressiva
são baseados essencialmente na determinação das disfunções sinápticas e desconexões funcionais através da determinação de déficits regionais de perfusão e metabolismo
em córtex têmporo-parietal posterior bilateral e giro cíngulo posterior/pré-cúneo avaliados, respectivamente, por
tomografia por emissão de fóton único (SPECT) e PET.
Estudos de correlação com necrópsia estão disponíveis,
demonstrando acurácia diagnóstica elevada destes biomarcadores quando correlacionados com substratos anatomopatológicos característicos da DA.46

Aplicações clínicas dos biomarcadores:
limitações e indicações
BIOMARCADORES DE “ASSINATURA PATOLÓGICA”

Embora exista evidência de correlação entre a presença
de depósitos de proteína β-amiloide in vivo com uso do PET
e o diagnóstico de DA em fase demencial, de CCL ou mesmo em estados pré-clínicos,47 ainda não existe uma clara visão de como esses biomarcadores poderão ser empregados
como instrumentos de detecção precoce de doença na prática clínica.48 Vários fatores podem ainda limitar o emprego
rotineiro desses biomarcadores, entre os quais destacam-se:
• Disponibilidade e custo no país.
• Ausência de padronização dos critérios qualitativos e
quantitativos para diferenciar precisamente os grupos
de alta probabilidade, baixa probabilidade e probabilidade intermediária diagnóstica.
• Definição do seu valor como indicador prognóstico de
conversão para demência no futuro. Adicionalmente,
ainda não se sabe qual o intervalo de tempo que usualmente decorre entre a detecção e o desenvolvimento
da demência.
• Muitos dos estudos utilizam análises de grupos emparelhados, em que a transposição para análises em caráter
individual ainda não está bem estabelecida.
• Ausência de recursos terapêuticos comprovados que
permitam reverter ou controlar evolução para o estágio
demencial da DA, especialmente em fases pré-clínica ou
de CCL.
BIOMARCADORES DE DEGENERAÇÃO NEURONAL

Existe atualmente grau de evidência incluindo estudos
de correlação com necrópsia que demonstram elevada acurácia diagnóstica da DA através da determinação de déficits
metabólicos e perfusionais em córtex de associação bilateral, incluindo cíngulo posterior e pré-cuneo.49 Pacientes
com CCL, que apresentam esses déficits funcionais em
métodos de neuroimagem funcional como indicação indireta de degeneração neuronal e, principalmente, disfunção
sináptica, irão ser categorizados como conversores em con-
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traste com o grupo de pacientes que não demonstram déficit de fluxo sanguíneo regional pelo SPECT (rCBF) ou déficit de consumo regional de glicose pelo PET.50 O declínio
cognitivo progressivo que se observa na DA está fortemente
associado com a presença de disfunção sináptica que, por
sua vez, correlaciona-se diretamente com os achados do
PET/SPECT.51 Contudo, estes achados não são absolutamente específicos e podem ser observados em associação
com outras condições neurológicas (como doença de Parkinson e demência vascular). Portanto, sua indicação é sempre complementar ao diagnóstico clínico, que ainda é considerado o padrão de referência para o diagnóstico de DA.
Outro aspecto controverso é a escolha entre PET e
SPECT, considerando que o primeiro apresenta acurácia
superior em torno de 15 a 20%, mas com custo significativamente maior e disponibilidade ainda muito limitada
em nosso país. Portanto, a indicação complementar ficaria
condicionada ao julgamento clínico, considerando disponibilidade da técnica e o cenário sócio-econômico.
Recomendações – (1) Os biomarcadores de “assinatura patológica”, quando disponíveis, podem ser empregados em protocolos de investigação ou em ensaios
clínicos terapêuticos. Na prática clínica, seu uso pode
contribuir para maior precisão diagnóstica da DA tanto
na fase demencial, quanto na fase de CCL (Norma). (2)
Os biomarcadores de degeneração neuronal (SPECT e
PET), quando disponíveis, aumentam a confiabilidade
diagnóstica em casos com DA clinicamente definida,
bem como auxiliam no diagnóstico diferencial de outras formas de demência (Norma).

Exame do líquido cefalorraqueano (LCR)
O exame do LCR integra a propedêutica complementar
do diagnóstico de diversas causas de demência. É de grande utilidade para a identificação de quadros demenciais
infecciosos do sistema nervoso central, como neurossífilis,
neurocisticercose, neuro-Aids (complexo demência-Aids),
meningoencefalite herpética, meningites crônicas, doença
de Creutzfeldt-Jakob; em quadros demenciais de doenças
neoplásicas, paraneoplásicas e linfoproliferativas; em quadros demenciais de doenças inflamatórias e auto-imunes;
bem como em hidrocefalias, sobretudo a hidrocefalia de
pressão normal, com a realização do “tap-test”.2,52-55
Na DA existem biomarcadores no LCR que determinam uma “assinatura patológica” da afecção. Esta inclui
duas alterações: (1) diminuição da proteína β-amiloide
1-42, principal componente das placas neuríticas; (2) aumento das proteínas tau e tau-fosforilada, devido à degeneração neuronal associada ao acúmulo intracelular de emaranhados neurofibrilares.48,56-58 A diminuição da β-amiloide
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1-42 e o aumento da tau e tau-fosforilada, apresentam
sensibilidade e especificidade ao redor de 85% a 90% para
diagnóstico de DA.56
Do ponto de vista temporal, nas fases pré-clínica e prédemencial da DA já pode ser observada diminuição do teor
da proteína β-amiloide 1-42 no LCR.59 Em uma fase posterior, porém ainda sem manifestação clínica, os marcadores de degeneração neuronal, aumento da proteína tau
e tau-fosforilada, também já podem ser demonstrados. Do
mesmo modo, nos pacientes com CCL que evoluem para
DA, estes marcadores já se encontram alterados.60
A interpretação destes biomarcadores no LCR deve ser
sempre criteriosa e confrontada com o quadro clínico. Isso
porque, muitas vezes, não temos o perfil clássico com alterações de todos os biomarcadores no LCR. Futuros estudos
multicêntricos ainda são necessários para a sua implementação na prática clínica diária.61,62
Recomendações – (1) O exame do LCR é indicado na
investigação de demência de início pré-senil (antes dos
65 anos), em casos com apresentação ou curso clínico
atípicos, hidrocefalia comunicante, e ainda qualquer
evidência ou suspeita de doença inflamatória, infecciosa ou priônica do sistema nervoso central (Padrão).
(2) A dosagem do peptídeo β-amiloide 1-42 e das proteínas tau e tau-fosforilada no LCR pode ser empregada
em protocolos de pesquisa ou em ensaios clínicos terapêuticos. Na prática clínica, seu uso pode contribuir
para maior precisão diagnóstica da DA, tanto na fase
demencial quanto na fase de CCL (Norma).

Eletroencefalograma (EEG) e potenciais evocados
A análise visual do EEG de rotina é um método útil no
auxílio diagnóstico diferencial das demências,63,64 incluindo
a distinção entre síndrome demencial, queixas cognitivas e
transtornos psiquiátricos. O EEG também pode auxiliar no
diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob, sugerir a possibilidade de transtorno tóxico-metabólico ou de amnésia
transitória por epilepsia.3 Na DA os achados mais comuns
são o alentecimento da frequência de fundo com aumento
das bandas delta e teta, e a diminuição ou abolição da banda de frequência alfa.65 No entanto, estas alterações do EEG
geralmente ocorrem em estágios moderados e avançados
da DA. Há correlação inversa entre o grau de comprometimento cognitivo e a potência da atividade elétrica de frequências mais altas (alfa e beta) no EEG.66 A redução da banda alfa e o aumento da teta e a frequência média menor são
características eletroencefalográficas de pacientes com DA,
no entanto, o EEG pode ser normal no início da doença em
até 14% dos casos.67 Em diferentes estudos, a precisão do
diagnóstico eletroencefalográfico para pacientes com DA

em comparação a controles saudáveis com características
demográficas similares varia amplamente.67 O EEG apenas
com anormalidades difusas associa-se mais frequentemente
à DA, enquanto o EEG com alterações difusas e focais pode
sugerir DA e/ou outras formas de demência.68
Desde os primeiros estudos de EEG quantitativo,69,70 a
análise espectral e análises estatísticas foram aplicadas ao
método. A diminuição da atividade alfa e beta é observada
em diversos estudos publicados nas últimas décadas.71-73
Além disso, o ritmo alfa poderia ser um marcador diagnóstico,73 pois há diminuição da frequência alfa para 6,0-8,0 Hz
em pacientes com DA leve. Outro aspecto muito sensível
no EEG é a análise espectral de base que associa-se com o
diagnóstico clínico de DA. A sensibilidade da análise espectral varia de 71% a 81% em vários estudos72,74,75 e apresenta
correlação significativa com testes neuropsicológicos.75
Outra ferramenta do EEG é a análise da coerência
(Coh) que avalia o nível de covariância entre as medidas
espectrais obtidas por um par de eletrodos. Alta Coh tem
sido considerada evidência de ligações estruturais e funcionais entre áreas corticais.76
A Associação Médica Brasileira (AMB) e a Sociedade
Brasileira de Neurofisiologia Clínica (SBNC)77 em suas diretrizes referem-se à análise visual do EEG como método
estabelecido na avaliação das demências. Além disso, a análise de frequência é uma ferramenta útil para melhorar a
detecção de ondas lentas. Pode mostrar na DA aumento de
ondas teta e diminuição de ondas alfa e beta, quando comparados com indivíduos normais.78 A análise de frequência
também tem valor preditivo quanto ao desenvolvimento
de comprometimento cognitivo, independentemente dos
parâmetros clínicos.79 Além disso, há forte correlação entre
EEG e as funções cognitivas quantificadas por escalas específicas de avaliação.79 É recomendado o uso combinado
de tais parâmetros do EEG e instrumentos de avaliação
cognitiva para melhorar a detecção de demência.
Com relação aos potenciais evocados, retardo na latência do P300 é considerado o melhor parâmetro para
o diagnóstico eletrofisiológico de alterações cognitivas e
demência. No entanto, a grande variação interindividual
(cerca de 50 milissegundos) limita sua confiabilidade diagnóstica nas fases iniciais da DA, podendo ocorrer também
em depressão, esquizofrenia e em outras demências.2,63
Recomendações – (1) O EEG de rotina tem uso estabelecido como método auxiliar no diagnóstico diferencial de síndrome demencial em relação a outras
condições que interferem no funcionamento cognitivo, como epilepsia, encefalopatias tóxico-metabólicas
e infecciosas (Padrão). O EEG tem importante valor
diagnóstico na doença de Creutzfeldt-Jakob (Padrão).
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(2) O EEG não contribui para o diagnóstico precoce
da DA (Padrão). (3) Potenciais evocados relacionados
a eventos (exemplo, P300, N400) são recomendados
apenas para pesquisa.

Estudo genético
Do ponto de vista genético, mutações autossômicas
dominantes, raras, determinando início precoce da DA
(antes dos 65 anos), com penetrância completa, já foram
associadas a três genes: proteína precursora do amilóide
(APP),80 presenilina 1 (PSEN1),81 presenilina 2 (PSEN2).82
Mutações do gene da APP, localizado no cromossomo 21,
encontram-se dentro ou próximas das áreas que codificam
o peptídeo β-amiloide e são responsáveis por menos de 5%
dos casos de DA familial.83 Mutações nos genes PSEN1 e
PSEN2, localizados no cromossomo 14 e 1, respectivamente, codificam proteínas de membrana altamente conservadas, necessárias para atividade da enzima γ-secretase que
cliva a proteína APP. Mutações na PSEN1 são responsáveis
pela maior parte dos casos de DA familial, enquanto as
mutações na PSEN2 são as mais raras.83,84
O alelo ε4 da apolipoproteína E (APOE), uma variante
de susceptibilidade, com penetrância incompleta e comum,
aumenta significativamente o risco de desenvolver DA de
início tardio (após 65 anos).85-87 O gene da APOE, localizado no cromossomo 19, tem três formas alélicas comuns:
ε2 (ocorre em 8% da população branca), ε4 (em 15%) e
ε3 (em 75%). A presença de um alelo ε4 triplica o risco
de desenvolver a doença e indivíduos homozigotos para
ε4 tem 12 vezes mais chance de desenvolver DA que indivíduos ε3ε3. A presença do alelo ε2 é protetor em relação
à DA.87 Distribuição alélica e genotípica semelhante, além
de associação da presença do alelo ε4 com o diagnóstico
da DA, também foram encontradas em estudos populacionais e caso-controle no Brasil.88-92 A APOE está envolvida
no transporte de colesterol e formação do β-amiloide por
mecanismos desconhecidos.87 Aproximadamente 42% das
pessoas com DA não tem o alelo ε4 da APOE.93
Inúmeros trabalhos compilados pela base de dados
AlzGene foram publicados referindo associação entre DA
e centenas de supostos alelos de risco em outros genes.94
O gene do receptor relacionado com a sortilina (SORL1)
tem sido associado à DA de início tardio em populações de etnia heterogênea nos Estados Unidos.95,96 Uma
meta-análise recente demonstrou evidência de associação
de polimorfismos genéticos de susceptibilidade localizados
no cromossomo 1 (CR1), cromossomo 7 (PICALM) e 8
(CLU), porém sem o odds ratio de impacto da APOE.97
Acredita-se que o colesterol possa modular processos
centrais na patogênese da DA. A associação dos genes
APOE, CH25H, CLU, LDLR, e SORL1 com DA pode ser
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mediada por mecanismos relacionados com colesterol ou
por efeitos diretos destas proteínas no metabolismo do
β-amilóide.98
Em geral, todas as pessoas com síndrome de Down
(trissomia do cromossomo 21) desenvolvem marcadores
neuropatológicos para DA após 40 anos e mais da metade
destes indivíduos apresentam declínio cognitivo. Acreditase que a razão disto seja a superexpressão do gene da APP
no cromossomo 21 levando ao aumento da produção do
peptídeo β-amiloide.98
Indivíduos com CCL de início precoce e mutações nos
genes APP, PSEN1 ou PSEN2, na sua maioria, desenvolvem
DA, assim como aqueles com início tardio que apresentam
um ou dois alelos ε4 da APOE.61,99

Indicação de teste genético para a DA
Em geral o uso clínico do teste genético para APOE
com propósitos preditivos em indivíduos assintomáticos
não é recomendado porque a presença do alelo ε4 não é
necessária nem suficiente para estabelecer o diagnóstico da
DA.100,101 A história familial pode, entretanto, ser um melhor preditor de risco de DA.101 Empiricamente considerase que familiares de primeiro grau de um único indivíduo
comprometido pela DA apresenta 20-25% de chance de
desenvolver a doença durante sua vida, enquanto um indivíduo sem história familiar tem 10%.93
Em relação ao diagnóstico de DA pré-clínica, o papel dos
biomarcadores para detectar e rastrear este estágio da doença é de fundamental importância para o desenvolvimento
de tratamentos efetivos. Neste caso, o acompanhamento de
portadores do alelo ε4da APOE sugere evidências de disfunção sináptica presente muito precoces (indivíduos jovens
e de meia idade) em estudos de neuroimagem funcional.
Deve-se salientar que recomendações para se diagnosticar
DA pré-clínica são exclusivamente para propósitos de pesquisa, sem nenhuma implicação clínica neste momento.62
A presença do alelo ε4 da APOE não é suficientemente
específica para ser considerada nos novos critérios para
DA provável com alto índice de certeza.62 Séries clínicopatológicas em que a genotipagem da APOE foi estimada
não dão suporte ao uso da testagem deste gene na prática
clínica. A sensibilidade e especificidade do diagnóstico clínico isoladamente foram de 93% e 55%, respectivamente,
enquanto a genotipagem da APOE isoladamente foi de
68% e 65%, respectivamente.102
Apesar do alelo ε4 da APOE ser um importante fator
preditivo de conversão de CCL em DA, seu uso na prática
clínica não está consolidado.99,102 Por outro lado, em futuros estudos de biomarcadores pré-mórbidos potenciais
para DA, a inclusão da genotipagem genética é indicada
para aumentar a acurácia.102

Dement Neuropsychol 2011 June;5(Suppl 1):11-20

Testes para adultos assintomáticos com risco para DA
de início precoce por mutações APP, PSEN1 e PSEN2 são
disponíveis clinicamente. Há consenso geral que tais testes
não devem ser realizados na infância.101 Também há consenso que a realização destes testes deve ser precedida de
aconselhamento genético cuidadoso e extenso com avaliação dos aspectos favoráveis e desfavoráveis da revelação. A
monitorização destes indivíduos que receberam informação genética deve ser implementada.3,87,103-105
Recomendações – (1) A genotipagem da APOE não é
recomendada para finalidade diagnóstica em pacientes
com DA, nem como fator preditivo de desenvolvimento
da doença em indivíduos assintomáticos ou com CCL
na prática clínica (Padrão). O mesmo é válido para outros polimorfismos de susceptibilidade descritos até o
momento (Padrão). (2) A investigação das mutações da
APP, PSEN1 e PSEN 2, quando disponível, é recomendada em casos de DA com história familial compatível
com herança autossômica dominante (Padrão). (3) A
investigação das mutações da APP, PSEN1 e PSEN 2,
quando disponível, em indivíduo assintomático com
familiar(es) com diagnóstico genético confirmado de
DA só deve ser indicada após extenso aconselhamento genético e com o pleno consentimento do mesmo
(Opção Prática).
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