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Global Heath Estimates 2016. Deaths by Cause, Age, Sex by Country and by Region, 2000-2016. Geneva. World Heath Organization; 2018

10 Principais causas de Morte  OMS, 2016 
54% das mortes (muitas relacionadas com estilo de vida) 
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10 Principais causas de Morte  OMS, 2016 
54% das mortes (muitas relacionadas com estilo de vida) 
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Prevalência

A cada

3
segundos

uma pessoa é acometida

por demência no mundo



Fonte: The Global Impact of Dementia: An analysis of prevalence, incidence, cost and trends. 

Alzheimer’s Disease International, 2009 e 2015

Prevalência Global das Demências
Desafio para a saúde pública no século XXI
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Numero de pessoas com demência em países de renda média e 
baixa 
comparado com países de alta renda

Prince M et al., World Alzheimer Report 2015
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Numero de pessoas com demência em países de renda média e baixa 

comparado com países de alta renda



Fonte: IBGE

Brasil: População de 80 anos ou mais 1980-
2050



ADI World Alzheimer Report 2015 

ADI World Alzheimer Report 2015 

Anos de Vida Ajustados por Incapacidade 

Carga Global das Doenças
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Prevalência das demências por faixa etária

após 95 anos de idade: atenuação da curva



Sherry L, Murphy BS, Jiaquan X.  Kennedy D, Kochanek MA. Deaths: Final data for 2010. 

National vital statistics reports; vol 61 no 4. Hyattsville, Maryland: National Center for Health Statistics. 2013. 

EUA 1958-2010 Taxa de mortalidade por 

100.000/pop & principais causas de morte 

8a.

5a.



International Psychogeriatrics 2009;  21: 622-30

Prevalência global de demência (> 65 anos) 7,1% (95% IC: 6,8-7,4)



• Estudo prospectivo em áreas rurais e urbanas - Caeté, MG

• N= 639

• 408 mulheres (63,8%) e 231 homens (36,2%)

• média de idade = 81,1 ± 5,2 anos

• média de escolaridade = 2,6 ± 2,8 anos

Envelhecimento Cerebral – Estudo Pietà 
Estudo de coorte em > 75 anos de idade

Caramelli P et al. poster presentation ICAD 2009

Caramelli P et al. Arq Neuropsiquiatr 2011;69(4): 579-584

Envelhecimento cerebral livre de doenças: 227 (35,5%)

uso de menor número de medicações (p=0,003)

Demência: 176 (27,5%)

39 (6,1%) previamente diagnosticada



PrevalênciaPrevalência

Quais são os 
fatores de risco    
e protetores no 
ciclo de vida?
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The Lancet 2017 390, 2673-2734DOI: (10.1016/S0140-

6736(17)31363-6) 

dos casos de demência 

podem ser evitados com 

controle de fatores de risco

Fatores de risco modificáveis

35%



Figure 3 

The Lancet 2017 390, 2673-2734DOI: (10.1016/S0140-6736(17)31363-6) 
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Figure 3 

The Lancet 2017 390, 2673-2734DOI: (10.1016/S0140-6736(17)31363-6) 
Livingston, G et al. The Lancet 2017; 390 (10113): 2673-2734

Efeito da Perda Auditiva
Incidência de demência 9 a 17 anos depois

✓ inclusive perdas leves aumentam o risco de demência ao longo prazo

✓ perdas auditivas são altamente prevalentes (32% indivíduos > 55 anos)

✓ mecanismos da perda auditiva periférica (coclear) e demência desconhecidos 

✓ impacto de próteses desconhecido (mais indicado para perdas centrais -2%)

✓ fator comum: patologia microvascular

✓ consequências: desengajamento social, depressão e piora cognitiva adicional  



Fatores de risco 

modificáveis 

para demências

65%
65%

Livingston, G et al. The Lancet 2017; 390 (10113): 2673-2734
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Prevenção Secundária 

em três etapas

1 Identificar pessoas em risco: 
- fatores de risco (escores de risco)
- perfil cognitivo (não são sintomas)
- evidência de biomarcadores

2 Individualizar tratamento:
- reduzir fatores de risco modificáveis
- aumentar resiliência
- drogas modificadoras do curso da 

doença

3 Medir sucesso das intervenções:
- melhora cognitiva
- normalização de biomarcadores
- decréscimo do risco de demência

Quais as estratégias de 

prevenção?



Estudo FINGER

2 Anos de 

Intervenções 

Multidomínios

dieta, exercícios, treino 

cognitivo e controle de fatores 

de risco vasculares 

para prevenir declínio cognitivo 

nos idosos em risco

✓ ECA n=1260 (60-77 anos) Finlândia

✓ Dementia Risk Score >6 e não dementes

✓ Taxa de abandono 11%

✓ Efeitos mais proeminentes em > 70 anos             

e com pior cognição na linha de base

Ngandu T et al. Lancet 2015 Jun 6;385(9984):2255-63



Doença de Alzheimer: Presente e Futuro

• Até década 1970: condição intratável atraindo poucos investigadores

• Até década 1980: “cura”e “prevenção” inconcebíveis; critérios 

diagnósticos, instrumentos de avaliação, clínicas especializadas,        

grupos de suportes inexistentes

• Até década 1980: aspectos genéticos e biológicos desconhecidos

• Até década 1990: modelos animais transgênicos inexistentes

• Até década 2000: pessoas em risco não identificadas e ensaios           

clínicos para retardar sintomas não desenvolvidos

Machado JC & Caramelli P. Current Opinion in Psychiatry 2006; 19: 575-580.

• Até 2004: proteína  amiloide não era diretamente visualizada                      

nos pacientes acometidos pela DA



Reserva Cognitiva

Capacidade do cérebro em combater o dano patológico, retardar e/ou minimizar 
a ocorrência de sintomas, ou seja modular a expressão clínica das doenças
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Alto limiar: 

Sintomas tardios

Baixo Limiar

Sintomas precoces



Ausência de 

sintomas

Sintomas 

cognitivos leves
Demência 

Aumento da patologia

da doença de Alzheimer

Tempo

JL Cummings, 2008.

Perspectivas para abordagem no amplo 

espectro da doença de Alzheimer 



DSM-5 Provável Transtornos Neurocognitivo Maior 

causado pela doença de Alzheimer

Provável doença de Alzheimer se qualquer um dos seguintes está presente; caso 

contrário, deve ser diagnosticada possível doença de Alzheimer.

1. Evidência de uma mutação genética causadora de doença de Alzheimer a partir de 

história familiar ou teste genético.

2. Todos os três a seguir estão presentes:

a. Evidências claras de declínio na memória e na aprendizagem e em pelo menos outro 

domínio cognitivo (história detalhada ou testes neuropsicológicos seriados).

b. Declínio cognitivo constantemente progressivo e gradual,  sem platôs prolongados.

c. Ausência de evidências de etiologia mista (i.e., ausência de outra doença 

neurodegenerativa ou cerebrovascular ou de outra doença ou condição           

neurológica, mental ou sistêmica provavelmente contribuindo para o                      

declínio cognitivo).

DSM-5, American Psychiatric Association 2014



Avaliação cognitiva e funcional breves



Estados pré-

clínicos

Momento atual 

do diagnóstico

3–5 anos

Desordem de 

memória específica
Demência

Primeiros 

sintomas

Biomarcadores

DA?DA?DA?

Precoce com alta 
especificidade?

Como antecipar o diagnóstico da            

doença de Alzheimer?

Diagnóstico é tardio, com baixa precisão (60 a 80%) 

somente quando o limiar de demência é alcançado.



Sperling et al., 2011.

O Continnum da doença de Alzheimer

demência é uma das fases da doença



Anormalidades no metabolismo proteico

Alterações metab. proteíco

Morte células vulneráveis

Disf Cerebral regional ↓ neurotransmissores

Disfunção do SNC

Fenótipo típico

Goerdert M Alpha-synuclein and neurodegenerative diseases. Nature Reviews Neuroscience (2001) 2: 492-501



Anormalidades de metabolismo proteico, 
vulnerabilidade anatômica

CPFDL

Caudado

GP/SN

Córtex Temporal 

e Parietal

Tálamo

Amilóide: DA

Tau: DLFT, PSP, DCB

- Sinucleína:               

DCL, PD, DDP, AMS

Disfunção cerebral regional, NT e Fenótipo típico. Adaptado de Cummings J, 2002 &

Goerdert M Alpha-synuclein and nerodegenerative diseases. Nature Reviews Neuroscience (2001) 2: 492-501



Doenças degenerativas - proteínopatias

Anormalidades proteicas

Tau/TDP-43

• DFT

• PSP

• DCB

Amilide

• DA

• DCL

-sinucleína

• DP

• DCL

• AMS



neuropatologia

CLÍNICA

POST-MORTEM

CCL
demência

Possível  & Provável

Biomarcadores

típica / atípica

[

[

Doença de Alzheimer

Doença de Alzheimer

A mudança conceitual

1984
NINCDS-ADRDA

2007         
IWG

Entidade 

clínico-patológica

Entidade 

clínico-biológica

CLÍNICA

BIOLÓGICA 



• DA pré-clínica: longo período assintomático que ocorre         

entre o aparecimento das primeiras lesões neuropatológicas           

e o aparecimento dos primeiros sintomas.

• DA prodrômica: fase sintomática predemencial da DA, 

geralmente inclui o CCL. 

• DA demência: preenche critérios do NINCDS-ADRDA.

Dubois B et al. Lancet Neurol 2007; 6: 734-46.

2007 IWG Critérios diagnósticos para DA provável
NINCDS-ADRDA & DSM-IV-TR Revisados



A. Fenótipo clínico específico da doença de Alzheimer
Presença de comprometimento precoce e intenso de memória episódica (isolada ou  

associada com outras mudanças cognitivas e comportamentais sugestivas de CCL 

ou de síndrome demencial), incluindo os seguintes aspectos:

•Mudança gradual e progressiva da memória por mais de 6 meses relatada pelo 

paciente ou por informantes;

•Evidências objetivas de síndrome amnéstica do tipo hipocampal baseada no 

comprometimento significativo da performance em testes de memória episódica 

com especificidade estabelecida para DA.

B. Evidência in vivo de patologia da doença de Alzheimer

Pelo menos um dos seguintes:

•↓ A1-42 +  T-tau ou P-tau no LCR;

• retenção de amilóide em PET amilóide radio-ligante ; 

•DA autossômica dominante  (mutação comprovada PSEN1, PSEN2 ou APP).

2014 IWG 2 Critérios Diagnósticos para pesquisa da

doença de Alzheimer típica (A+B)

Dubois et al., Lancet Neurol 2014; 13: 614–29.
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do tipo hipocampal

Marcadores Topográficos

Síndrome cortical focal 

não amnésticas?



Biomarcadores Correlação Fisiopatológica

Neuropsicológicos

Avaliação de memória episódica Síndrome Amnéstica Hipocampal

Neuroimagem Estrutural

Ressonância magnética

Tomografia computadorizada
marcador de injúria neuronal                

marcador de injúria neuronal 

Neuroimagem Funcional 

PET FDG - fluorodeoxyglucose marcador de injúria neuronal 

Neuroimagem Amiloide

PET amiloide acúmulo placas com Aβ42 

LCR

(Aβ42) Beta-amiloide

(t-tau) Tau total

(p-tau) Tau fosforilada

acúmulo placas com Aβ42 extraneuronal 

degeneração neuronal - injúria neuronal

formação ENF intraneuronal

Correlação fisiopatológica dos biomarcadores na DA

Jack et al., 2011

Miller A-M  et al., Irish Medical Journal 2016



Fissura coroidea (largura)

Corno temporal (largura)

Hipocampo (altura)

Qualitative MTL Rating Scale 

Scheltens, JNNP 1992. 

Atrofia na doença de Alzheimer:
DA prodrômica 15%
Demência leve 25%           
Demência moderada  40%

Perfil específico de atrofia em estudo de hipocampos 

RM Coronal ponderada em T1



Escala de análise visual de Scheltens - MTA
ESCORE

largura da 
fissura coroidea

largura do        
corno temporal

altura da formação 
hipocampal 



Escala de Fazekas

Hiperintensidades

Periventricular (0-3) 0 (ausência)

1 (capuchos ou linhas finas) 

2 (halo suave)

3 (hiperintensidades 

irregulares estendendo para a 

substância branca profunda)

Substância branca 

profunda (0-3)
0 (ausência)

1 (focos puntiformes)

2 (focos; confluência inicial)

3 (áreas confluentes extensas)

Total (0-6)

0

2

1

3

Melhores sequências para avaliar:

• Axial FLAIR ou T2

Barkhof. 2011. Neuroimaging in Dementia



Rowe CC et al. Neurobiology of Aging 2010; 31: 1275-1283

Por que detectar a doença 
décadas antes da demência?
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 (
%

)

Idade(anos)

Prevalência de placas 

controles saudáveis

Prevalência da 

Doença de Alzheimer

Prevalência de PiB+ve PET

Controles saudáveis

15 anos



Abnormal

Normal Time
Presymptomatic eMCI LMCI Dementia

CSF Aβ42

Amyloid imaging

FDG-PET

MRI hippocampal 

volume

CSF Tau

Cognitive performance

Function (ADL)

FDG-PET

MRI hippocampal 

volume

CSF Aβ42
Amyloid imaging

Cognitive performance

Function (ADL)

CSF Tau

Aisen PS, Petersen RC, Donohue MC, et al. Alzheimers Dement. 2010;6:239-246.

Dubois et al, Lancet Neurology, 2010.

Desafios futuros: diagnostico em estágios             

pré clínicos utilizando marcadores biológicos  

Amyloid imaging

CSF Aβ42



Pesquisa de biomarcadores no LCR
Indicações para diagnóstico da DA - Consenso Europeu

Molinuevo JL et al., Alzheimer’s & Dementia; 2014: 1-10

✓ Demência de início precoce,

✓ Declínio cognitivo leve ou mínimo, 

desde que o paciente deseje saber o resultado,

✓ Apresentações clínicas atípicas ou diagnósticos  

diferenciais  complexos. 



Biomarcadores
Perfil & Categorias

2018 National Institute on Aging—Alzheimer’s Association (NIA-AA) Research Framework

Clifford R. Jack et al., Alzheimer’s & Dementia 14 (2018) 535-562



Biomarcadores
Perfil & Categorias

2018 National Institute on Aging—Alzheimer’s Association (NIA-AA) Research Framework

Clifford R. Jack et al., Alzheimer’s & Dementia 14 (2018) 535-562



Biomarcadores
Perfil & Categorias

2018 National Institute on Aging—Alzheimer’s Association (NIA-AA) Research Framework

Clifford R. Jack et al., Alzheimer’s & Dementia 14 (2018) 535-562



Biomarcadores
Perfil & Categorias

2018 National Institute on Aging—Alzheimer’s Association (NIA-AA)

Research Framework Clifford R. Jack et al., Alzheimer’s & Dementia 14 (2018):535-562



Doença de 
Parkinson

Demência
com corpos 
de Lewy



“A regra arbitrária de 1 ano usada para diferenciar DDP e DCL 

é justificável e útil em bases individuais para o diagnóstico

(sequência de sintomas e achados clínicos), embora 

não fundamentada sob o ponto de vista neurobiológico.”



Critérios para diagnóstico clínico de DCL
Fourth report of the DLB consortium 2017

McKeith I et al, Neurology 2017

✓ Déficit de memória nem sempre presente no início,                                                 

mas evidente com progressão

✓ Déficits em testes de atenção de funções executivas e de habilidades                 

vísuo-espaciais proeminentes especialmente em estágios iniciais

Características Clínicas Centrais – Os 3 primeiros tipicamente ocorrem no início:

•Flutuações cognitivas com pronunciadas variações de atenção e alerta

•Alucinações visuais recorrentes tipicamente bem formadas e detalhadas

•Transtorno comportamental do sono REM (pode proceder declínio cognitivo)

•Parkinsonismo espontâneo: bradicinesia, tremor de repouso ou rigidez

Demência:  



Características Clínicas de Suporte (que apoiam o diagnóstico):

•Hipersensibilidade aos antipsicóticos

McKeith I et al, Neurology 2017

Critérios para diagnóstico clínico de DCL
Fourth report of the DLB consortium 2017

• Instabilidade postural

• Quedas de repetição, sincopes ou outros episódios transitórios de disfunção 

autonômica (p.ex.: constipação intestinal, hipotensão ortostática, incontinência 

urinária)

• Hipersonia

• Hiposmia

• Alucinações de outras modalidades, delírios estruturados

• Apatia, ansiedade, depressão



• Redução da captação e transporte de dopamina nos núcleos                                  

da base demonstrados por SPECT e PET

• Captação anormal (baixa) de MIBG por cintilografia miocárdica

• Confirmação polissonográfica de sono REM sem atonia

McKeith I et al, Neurology 2017

Critérios para diagnóstico clínico de DCL
Fourth report of the DLB consortium 2017

Biomarcadores Indicativos: 

• Relativa preservação das estruturas do córtex temporal medial à RM e TC

• Hipoperfusão/ hipometabolismo occipital no SPECT/PET 

+/- “sinal da ilha do cíngulo” no PET-FDG

• Atividade posterior proeminentemente lenta no EEG,                                                        

com flutuações periódicas do intervalo teta-alfa

Biomarcadores de Suporte (apoiam o diagnóstico):  



Sub-tipos de Demência Vascular:
RM Coronal ponderada em T1 e                 

Iodine FP-CIT SPECT:

McKeith I et al,    

Neurology 2017



✓ Técnica não invasiva de avaliação de denervação simpática no          

miocárdio em doenças cardíacas e desordens neurodegenerativas

✓ Disfunção autonômica cardiovascular ocorre com frequência em        

estágios iniciais da DP e DCL               

✓ ↓ captação MIBG (coração/mediastino) pode ser detectada 

independente da gravidade e duração da doença

MIBG na detecção de DCLs
Cintilografia miocárdica com meta-iodo benzyl guanidine 

(Spiegel et al., 2010; Allan et al., 2007; Nagayama et al., 2005)

✓ Vantagem potencial:  diferenciação DP e DCLs x PKN Plus

(MIGB normal - dano em estruturas pré-gangliônicas)                     

✓ Desvantagens: ↓captação também em doença cerebrovasculares, desordens

cardíacas latentes, diabetes e medicamentos



MIBG - Biomarcador na DCL
Cintilografia miocárdica com meta-iodo benzyl guanidine 

McKeith I et al., Fourth consensus report of the DLB Consortium. Neurology 2017;89:1-13

DA ControleDCL



LATE Novo subtipo de demência imita DA
Consenso Encefalopatia TDP-43 límbica 

predominante relacionada com a idade

Nelson PT et al, Brain 2019



LATE Consenso Encefalopatia TDP-43 límbica 

predominante relacionada com a idade

* Série de autópsia de grande estudo comunitário                                                                             Nelson PT et al, Brain 2019

• Diagnóstico por autópsia pela caracterização da distribuição anatômica da 

proteinopatia TDP-43                                                                                       

Estágios (1) amidgala somente (2) + hipocampo (3) + giro frontal médio 

• Patologia de esclerose hipocampal pode ser observado, mas não é obrigatório

LATE-NC presente em >20% (até 50%) > 80 anos *

• Associada a declínio cognitivo específico importante em geral síndrome amnéstica (DA)

• Impacto na saúde pública semelhante ao da DA, em geral estão presentes de forma 

associada, Gravidade da patologia se comparada a DA é variável entre indivíduos

• Fatores de risco genéticos se sobrepõem à DLFT-TDP e à DA

• Nenhum biomarcador específico atualmente identificado

LATE



LATE Novo subtipo de demência imita DA
Consenso Encefalopatia TDP-43 límbica 

predominante relacionada com a idade

Nelson PT et al, Brain 2019



A bordo do Alzheimer Express…



Desempenho cognitivo (MEEM) em

pacientes com DA incidente (9 anos antes)

Amieva et al., 2005

DA

Não dementes



Conclusões

• Queixas cognitivas são muito comuns com o envelhecimento;

• O engajamento dos profissionais  de atenção primária junto aos 

especialistas é vital para o diagnóstico precoce e tratamento;

• Apresentações iniciais de CCL são consistentes com o estadiamento 

neuropatológico das diversas demências, mas deverão ser melhor 

elucidadas;

• O clínico pode, através de métodos diagnósticos simples, com testes 

cognitivos breves e avaliação neuropsicológica, juntamente com 

neuroimagem estrutural (RM), fazer o diagnóstico da DA nas fases 

iniciais, com boa acurácia.

• O uso de biomarcadores será no futuro breve instrumento importante      

para o diagnóstico e intervenções mais precoces e efetivas.
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