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RESUMO 

 

Rodriguez, R.D. Doença por grãos argirofílicos (tese).  São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo, 2015. 104f. 

 

Introdução: A doença por grãos argirofílicos (DGA) é uma tauopatia esporádica 

distinta, bastante frequente, com uma prevalência atingindo 31,3% em centenários, 

porém pouco reconhecida A manifestação clínica mais comum da DGA é de um 

comprometimento cognitivo de lenta evolução associado a uma alta frequência de 

sintomas psiquiátricos. O diagnóstico de DGA é possível somente através da análise 

do encéfalo post-mortem com os achados das três principais alterações patológicas: 

grãos argirofílicos, corpúsculos em embrião e pré-emaranhados neuronais. O 

presente estudo investigou as características demográficas, clínicas e 

neuropatológicas dos indivíduos com DGA e possíveis associações clínico-

patológicas. Métodos: Foram estudados 983 casos (acima de 50 anos de idade) 

provenientes da amostra do Banco de Encéfalos do Grupo de Estudos em 

Envelhecimento Cerebral. A avaliação clínica e funcional foi realizada através de 

uma ampla entrevista semiestruturada respondida por um informante com contato 

próximo com o paciente. Os participantes foram estratificados conforme a presença 

de comprometimento cognitivo (de acordo com Escala de Avaliação Clinica da 

Demência) e, posteriormente, pela presença de DGA em quatro grupos: DGA com e 

sem comprometimento cognitivo e não-DGA com e sem comprometimento cognitivo. 

Análise descritiva foi realizada para dados socioeconômicos, genótipo de APOE e 

variáveis clínico-funcionais, neuropsiquiátricas e neuropatológicas na amostra DGA 

e em cada grupo. Foi utilizado um modelo de regressão logística multivariada para 

investigar as associações entre perfil cognitivo e sintomas neuropsiquiátricos com 

DGA. Resultados: DGA foi identificada em 150 indivíduos (15,1%). Idade avançada e 

baixo nível socioeconômico foram associados com DGA independente da presença 

de comprometimento cognitivo. A presença de DGA foi associada a uma redução de 

60% na probabilidade de um escore ≥ 3.8 no Questionário do informante sobre o 

Declínio Cognitivo do Idoso (OR=0,40; IC de 95% 0,22-0,74; p=0,004). 

Adicionalmente, o subitem apetite do inventário neuropsiquiátrico foi associado à 

DGA em indivíduos cognitivamente normais (OR=1,85; IC de 95% 1,09-3,12; p= 
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0,02). Conclusão: A DGA pode preservar a cognição em indivíduos com patologias 

neurodegenerativas associadas em particular nos casos com patologia tipo 

Alzheimer concomitante. A investigação dos mecanismos subjacentes a esse efeito 

pode auxiliar no desenvolvimento de novos tratamentos para a Doença de 

Alzheimer.  

 

Descritores: 1.Tauopatias  2.Encéfalo  3. Humanos  4.Banco de tecidos  5.Doenças 

neurodegenerativas  6.Demência  7.Demência Frontotemporal 
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SUMMARY 

 

Rodriguez,R.D. Argyrophilic grain disease (thesis). São Paulo: “Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo”, 2015. 104f. 

 

Background: Argyrophilic grain disease (AGD) is an underrecognized, distinct, highly 

frequent sporadic tauopathy, with prevalence reaching 31.3% in centenarians. The 

most common presentation of AGD is a slowly progressive amnestic mild cognitive 

impairment, accompanied by high frequency of neuropsychiatric symptoms. AGD can 

only be diagnosed postmortem by the finding of its three main pathologic features: 

argyrophilic grains, oligodendrocytic coiled bodies and neuronal pretangles. The 

present study investigated demographic, clinical, and neuropathological profiles and 

analyzed clinicopathological associations. Methods: We studied 983 participants 

(over 50 years of age) from the Brain Bank of the Brazilian Aging Brain study group 

sample.  Clinical and functional evaluation included demographics and a semi-

structured interview covering various cognitive domains conducted with a 

knowledgeable informant. Participants were stratified by cognitive status (based on 

Clinical Dementia Rating scale), followed by the presence of AGD in four groups:  

AGD with and without cognitive impairmet, and non-AGD with and without cognitive 

impairment. Descriptive statistics were used for sociodemographic data, APOE 

genotypes, and the clinical, cognitive, neuropsychiatric, functional, and 

neuropathological variables in AGD samples and in each group. We used 

multivariate logistic regression models to investigate the association between the 

cognitive status and neuropsychiatric symptoms with AGD. Results: AGD was 

identified in 150 participants (15.1%). Older age and lower socioeconomic status 

were associated with AGD independent of cognitive status. Multivariate analyses 

revealed that AGD was associated with a 60% reduction in the odds of having an 

IQCODE ≥ 3.8 (OR = 0.40, 95% CI 0.22-0.74, p = 0.004) and that the NPI sub-item 

“appetite and eating abnormalities” was associated with AGD in controls (OR = 1.85, 

95% CI 1.09-3.12, p = 0.02). Conclusion: AGD might preserve cognition in individuals 

with coexistent neurodegenerative pathologies, in particular those of the Alzheimer-

type. Investigating whether the mechanisms underlying this effect could provide novel 

therapeutic approaches to the treatment of Alzheimer´s disease.  
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Descriptors: 1.Tauopathies   2.Brain   3.Human  4.Tissue banks   

5.Neurodegenerative Diseases   6.Dementia   7.Frontotemporal Dementia 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Com o envelhecimento global da população, o crescente número de 

indivíduos com demência tem se tornando um grande desafio para os sistemas 

públicos de saúde.1,2 A demência não é uma consequência inevitável do 

envelhecimento, entretanto a idade avançada é um fator de risco importante. Fatores 

ambientais e genéticos também são associados ao desenvolvimento de demência.3, 

4 

 

 Há um crescente interesse da comunidade científica em identificar possíveis 

fatores de risco modificáveis. Até o momento, não existem tratamentos ou 

estratégias que assegurem que um indivíduo não terá demência, no entanto 

estratégias de prevenção primária e secundárias podem reduzir o risco e retardar os 

sintomas.5-7 Acredita- se que o retardo no início dos sintomas de demência para 

idades cada vez mais avançadas significaria uma redução de aproximadamente 12 

milhões de casos de demência no mundo até 2050.8 

 

 

 Doenças neurodegenerativas são a principal causa de demência, sendo a 

doença de Alzheimer (DA) a doença mais comum.2,3,8 Apesar dos avanços no 

entendimento dos mecanismos de neurodegeneração, ainda há muitas perguntas a 

serem respondidas.  Nos últimos anos, a identificação de novas proteínas e o 

desenvolvimento de anticorpos mais específicos tem trazido importantes 

contribuições para o diagnóstico neuropatológico.  Técnicas imuno-histoquímicas e 

moleculares tem tornado possível a melhor compreensão das doenças 

neurodegenerativas e a identificação de novas entidades patológicas. 

 

 

 As doenças neurodegenerativas são um grupo heterogêneo de doenças que  

podem se apresentar clinicamente de diferentes formas. Os sintomas clínicos são  

determinados mais pelo sistema afetado e, nem sempre, refletem o mecanismo 

molecular envolvido.9 Sabe-se que o mecanismo patológico subjacente nas doenças 
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neurodegenerativas frequentemente não é o mesmo, entretanto diferentes doenças 

podem acometer uma mesma região encefálica e uma mesma proteína pode fazer 

parte da fisopatologia de mais de uma doença. Assim como na DA, há acúmulo de 

proteína tau hiperfosforilada em outras doenças neurodegenerativas.10 A presença 

de agregados de uma mesma proteína, o envolvimento de regiões encefálicas 

similares durante a progressão da doença e, consequentemente a sobreposição de 

sintomas clínicos, muitas vezes, provocam questionamentos. Tal sobreposição de 

achados contribui para hipóteses de que diferentes entidades neuropatológicas na 

verdade sejam parte do espectro de uma só patologia. 

 

 

 A doença por grãos argirofílicos (DGA) é uma doença neurodegenerativa que 

durante muito tempo foi considerada como parte do espectro da DA.11-13 A frequente 

presença de patologia do tipo Alzheimer associada, e a ausência de um quadro 

clínico característico na DGA justificavam essa hipótese.11,13-15 No entanto, estudos 

recentes têm caracterizado as alterações morfológicas da DGA, sugerindo sua 

existência como uma entidade patológica independente.16-21 

 

 

 Apesar dos avanços, a DGA ainda permanece quase desconhecida. Até o 

momento, sabe-se que a idade é um fator de risco para o desenvolvimento da DGA, 

porém pouco se sabe sobre outros fatores de risco.11,22,23 A falta de conhecimento 

contrasta com as evidências de que a DGA é uma tauopatia frequente, podendo ser 

responsável por 5% de todos os casos de demência.14 

 

 

A importância de estudos envolvendo indivíduos com DGA é corroborada pela 

frequência da DGA em estudos neuropatológicos e por sua associação com idade 

avançada diante do crescente envelhecimento populacional. Assim como em outras 

doenças, a concepção de tratamentos eficazes e a elaboração de ferramentas 

diagnósticas para DGA serão possíveis com a da identificação dos fatores de risco, 

das características dos indivíduos acometidos e dos mecanismos fisiopatológicos 

envolvidos no desenvolvimento da doença.   
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Envelhecimento populacional  

 

 O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial.1,7,24 A redução nas 

taxas de fertilidade e mortalidade tem provocado uma mudança na estrutura etária 

da população na maioria das regiões do mundo.24 Nas últimas cinco décadas, a 

expectativa de vida global aumentou aproximadamente 20 anos, de 46,5 anos em 

1950-1955 para 66 anos em 2000-2005.24 No Brasil houve um aumento na 

expectativa de vida ao nascer de 7,2 anos nas últimas duas décadas, sendo de 67,3 

anos em 1992 e 74,5 anos em 2012.25 Espera-se que a expectativa média de vida 

ao nascer seja de 80 anos ao final dos próximos 25 anos na maioria dos países 

desenvolvidos.2,24 

 

 

 Os idosos representam aproximadamente 11% da população brasileira total 

segundo dados de 2012 (Tabela 1).25 A projeção para o Brasil é de que a população 

com mais de 60 anos seja de 58 milhões em 2050, sendo 10 milhões de indivíduos 

com 80 anos ou mais.2,24 

 

 

Tabela 1- Dados da população brasileira total, proporção de idosos, expectativa de vida ao 
nascer e aos 60 anos segundo levantamento realizado entre 2011 e 2012 

 
População 

total 
Proporção de idosos na 

população 
(%) 

Expectativa de 
vida 

ao nascer 
(anos) 

Expectativa de 
vida 

aos 60 anos 
(anos) 

193.976.530 10,8 74,52 21,58 
Fonte: DATASUS, 2012 
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Atualmente a taxa de crescimento mundial da população idosa (1,9%) é 

significativamente maior do que o da população total (1,2%).24 As projeções indicam 

que a população acima de 60 anos irá crescer 3,5 vezes mais rapidamente do que a 

população total no período de 2025 a 2030.2,24 Ao contrário dos países 

desenvolvidos, onde o processo de envelhecimento da população ocorreu 

lentamente, na maioria dos países menos desenvolvidos o processo tem ocorrido 

em um período de tempo menor e em populações relativamente maiores. Em 2050, 

22% da população mundial será composta por pessoas com mais de 60 anos, e 

80% dessa população estará vivendo na África, Ásia ou América Latina. Estima-se 

que a população acima de 60 anos chegue a quase dois bilhões em 2050.2,24 

 

 

2.2 Demências  

 

 O aumento da expectativa de vida e a redução das taxas de mortalidade são 

grandes conquistas relacionadas aos avanços médicos e científicos adquiridos nos 

últimos séculos. No entanto, o consequente aumento da longevidade é responsável 

pelo aumento da incidência de problemas de saúde relacionados à idade, entre eles 

a demência.1,2 

 

 

 O termo demência refere-se a uma alteração na função cognitiva que pode 

incluir atenção, funções executivas, aprendizado e memória, linguagem, habilidades 

visuoperceptivas, apraxia e/ou cognição social. As alterações cognitivas podem ou 

não ser acompanhadas de alterações comportamentais, porém precisam ser 

suficientes para interferir na independência funcional.3 

 

 

Entre 2-10% dos casos de demência iniciam antes dos 65 anos, e a 

prevalência de demência dobra a cada cinco anos após os 65 anos.1,2 O número 

total de novos casos de demência a cada ano no mundo é de aproximadamente 7,7 

milhões, o que significa um novo caso diagnosticado a cada 4 segundos. Estima-se 
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que o número de pessoas com demência dobre a cada 20 anos chegando a 65,7 

milhões em 2030 e a 115,4 milhões em 2050.1, 2 A DA é a causa mais comum de 

demência, sendo responsável por 60-70% dos casos.3,8 

 

 

Projeções de prevalência e incidência indicam que o número de pessoas com 

demência continuará a crescer, principalmente entre os muito idosos, e que países 

em transição demográfica, como o Brasil, apresentarão os maiores aumentos 

(Tabela 2).2   

 

 

Tabela 2- Estimativa da prevalência de demência, número de pessoas com demência e 
aumento proporcional de acordo com o a carga global de doença na região (de acordo com 
a carga global de doença na região) para população total acima de 60 anos 

              * Bolivia, Brasil, Colombia, Equador, Guiana Francesa , Guiana, Paraguai, Peru, Suriname e  Venezuela.       

Fonte:  World Health Organization and Alzheimer’s disease International, 2012. Dementia: a public health 

priority. 

 

 

Estudos realizados no Brasil demonstraram o aumento da prevalência e 

incidência em idades avançadas. Herrera et al.(2002) realizaram um estudo na 

cidade de Catanduva em 1997 com objetivo de estimar a prevalência de demência 

na população. A prevalência de demência em indivíduos acima de 65 anos foi de 

7,1%, sendo de 48,2% em indivíduos entre 85-89 anos.26 

 

 

Região  >60 anos 
(milhões, 
2010)  

Prevalência 
estimada 
bruta 
 (%, 2010) 

Número de pessoas  
com demência 
(milhões) 

Aumento 
proporcional (%) 

2010 2030 2050 2010-
2030 

2010-
2050 

Ásia 406,55 3,9 15,94 33,04 60,92 107 282 
Europa 160,18 6,2 9,95 13,95 18,65 40 87 

Américas 120,74 6,5 7,82 14,78 27,08 89 246 
América 
Latina* 

 
19,23 

 
5,5 

 
1,05 

 
2,58 

 
5,54 

 
146 

 
428 

África 71,07 2,6 1,86 3,92 8,74 111 370 
Mundo 758,54 4,7 35,56 65,69 115,38 85 225 



 24 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Aproximadamente três anos depois, o mesmo grupo reavaliou os indivíduos 

que eram cognitivamente normais em 1997 com objetivo de estimar a incidência de 

demência.27  Foram avaliados 1119 indivíduos e a incidência de demência na 

amostra foi estimada em 13,8%, variando de 3% nos indivíduos com idades entre 

65-69 anos a 48,2% entre 85-89 anos (Tabela 3). Em 30% dos casos, o diagnóstico 

foi de DA provável, enquanto em 20% dos casos foi de DA possível.27 

 

 

Tabela 3- Incidência de demência na cidade de Catanduva por 1000 pessoas/ano de acordo 
com a idade 
 

Idade (anos) Incidência de demência (intervalo confiança de 
95%) 

65-69 3,0 (0,4-10,7) 
70-74 6,4 (3,0-12,1) 
75-79 16,4 (9,1-27,1) 
80-84 25,0 (12,2- 44,4) 
85-89 48,2 (26,5-77,8) 

Fonte: Nitrini et. al. (2004). 

 

 

O acelerado crescimento populacional associado à falta de políticas públicas 

adaptadas a esse novo perfil da população possuem consequências econômicas e 

sociais, influenciando respostas e mudando a demanda por serviços.  Demência é 

uma das maiores causas de incapacidade na velhice. De acordo com a OMS, o 

tempo vivido com demência responde por 11,9% dos anos de convívio com 

incapacidades decorrentes de doenças não transmissíveis, apresentando, no ano de 

2010, um custo mundial estimado em US$ 604 bilhões.1,2 

 

 

2.3 Doença por grãos argirofílicos  

 

 A DGA é uma taoupatia frequente, porém pouco reconhecida.28 Estudos 

demonstram a DGA como a segunda doença neurodegenerativa mais frequente 

após a DA em indivíduos muito idosos.29,30 
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 Em 1987 Braak e Braak relataram uma nova entidade neuropatológica em 

pacientes com demência de início tardio na qual a presença das lesões tipo DA não 

eram suficientes para o diagnóstico neuropatológico de DA.31 As alterações 

neuropatológicas características eram pequenas lesões em forma de haste ou 

vírgula de coloração argirofílica na prata de Gallyas chamadas de grãos argirofílicos 

(GAs).31 

 

 

 A DGA é frequentemente encontrada com patologia do tipo DA associada, o 

que dificulta a determinação do verdadeiro papel da DGA na cognição.11,12,23,32 

Devido a frequente presença de patologia do tipo DA, apenas recentemente a DGA 

foi reconhecida como patologia distinta.14,18,21,33-35 

 

 

 A prevalência de DGA aumenta significativamente com a idade e sua 

prevalência está estimada em aproximadamente 9,3% aos 65 anos a 31,3% em 

centenários.11,23,29 ,36-38 Embora DGA seja mais frequente em idades avançadas, há 

relatos de casos pré-senis. Ishihara et al.(2005), descreveram o caso de um paciente 

de 54 anos com quadro clínico compatível a variante comportamental da demência 

frontotemporal (vcDFT) de início aos 49 anos cujo diagnóstico neuropatológico era 

DGA.39 Em uma série de 1405 autópsias, Saito et. al.(2004), relataram o diagnóstico 

de DGA em 10,43% dos 479 indivíduos dementados, sendo um homem de 56 anos 

o mais jovem diagnosticado com DGA no estudo.36 

 

 

2.3.1 Apresentação clínica 

 

 A DGA manifesta-se clinicamente por três quadros clínicos, porém nenhum 

deles é patognomônico.11 Acredita-se que a manifestação clinica inicial mais comum 

seja a de um comprometimento cognitivo leve (CCL) de lenta progressão.11,13,15,40,41  

Em uma série de 545 autópsias provenientes de um hospital geriátrico, Saito e 

Murayama (2007) investigaram as alterações patológicas presentes em indivíduos 

com CCL. A análise demostrou a presença de patologia neurodegenerativa em 57% 

dos casos, sendo a DA responsável pelo diagnóstico em 19% e DGA em 18% dos 
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casos. Uma investigação adicional foi realizada e indivíduos com diagnóstico de 

demência foram incluídos na análise. Nesse segundo grupo de pacientes, 45% 

possuíam diagnóstico neuropatológico de DA e 18% de DGA. Tais resultados 

sugerem que a alta frequência nos casos CCL de tauopatia independente de β-

amiloide, entre elas a DGA, esteja relacionada a um curso mais benigno.40 

 

 

 O segundo quadro clinico relatado na DGA é o de sintomas comportamentais 

precedendo as alterações cognitivas.11,42,43 Indivíduos com DGA apresentam mais 

alterações de personalidade e instabilidade emocional precedendo os problemas de 

memória do que controles com a mesma idade. Nas fases iniciais esses indivíduos 

apresentam agitação, agressividade, transtornos de personalidade e conduta social, 

episódios psicóticos e perda precoce do insight. Posteriormente, o declínio de 

memória e de outras funções cognitivas evolui e o processo se torna indistinguível 

da DA. Em fases avançadas, parkinsonismo e alterações de marcha podem estar 

presentes, mas são geralmente leves.11 Um estudo comparando pacientes com 

Parkinson com e sem DGA e estudos mostrando uma alta prevalência de DGA em 

indivíduos com esquizofrenia de início tardio e transtornos delirantes corroboram 

para a associação entre DGA e sintomas neuropsiquiátricos.44-46 Há evidências de 

que as alterações emocionais e de personalidades observadas nos estágios iniciais 

e intermediários da doença provavelmente são reflexos do envolvimento 

proeminente do sistema límbico.30,36,47 

 

 

 O terceiro quadro clínico sugerido contempla os pacientes que se apresentam 

com afasia transcortical sensitiva e alterações graves de comportamento.11,39,40 Tal 

apresentação corrobora a ideia de incluir a DGA como um diagnóstico diferencial em 

casos em se suspeita de vcDFT. Embora a DGA possa se apresentar como vcDFT 

essa situação é rara e relacionada ao envolvimento neocortical difuso, contrário ao 

padrão observado na maioria dos casos em que a patologia é restrita ao sistema 

límbico.11,39,41 Tsuchiya et al.(2001) relataram o caso de uma paciente de 89 anos 

com quadro clínico compatível com a vcDFT, caracterizado por amnésia, 

perambulação e alterações de personalidade descritas como  comportamento 

egocêntrico, teimoso e rude. Adicionalmente, Maurage et al.(2003) relataram dois 
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casos com diagnóstico neuropatológico de DGA e que preenchiam critério para 

possível VcDFT: uma paciente de 76 anos com comprometimento cognitivo, 

obsessão, apatia e compulsão por carboidrato e outro com 79 anos com história de  

apatia, alteração de memória, logorréia e fissura por carboidrato. Por ultimo, Ishihara 

et al.(2005) descreveram um paciente de 54 anos apresentando alterações de 

personalidade, comportamento estereotipado anormal, desinibição e comportamento 

de utilização. Todos esses quatro casos apresentavam patologia do tipo Alzheimer 

leve associada.  

 

 

 Além dos quadros clínicos descritos, DGA é observada também em indivíduos 

cognitivamente normais.48-50 Em uma série de indivíduos cognitivamente normais, 

Knopman et al.(2003) relataram o diagnóstico neuropatológico de DGA em 31% dos 

casos.49 O inicio da DGA é variável, entre 60 e 80 anos, com duração da doença 

entre 1 a 15 anos.11 

 

 

 O substrato anatômico responsável pelos sintomas cognitivos na DGA ainda 

permanece desconhecido. Alguns estudos sugerem o envolvimento do córtex 

entorrinal, hipocampo e amígdala como provável causa.11,12 Um estudo realizado por 

Tolnay et al.(1997) analisaram a região límbica de 19 indivíduos dementados e 16 

não dementados, ambos com DGA. Nos indivíduos dementados, a região caudal do 

setor CA1 do hipocampo era significativamente mais afetada do que nos não 

dementados. No entanto a carga de GAs na região rostral do setor CA1 era similar 

em ambos os grupos, sugerindo que as lesões iniciais subclínicas iniciem na parte 

anterior da formação hipocampal.50 Posteriormente, a degeneração severa do giro 

ambiens foi associada com o desenvolvimento de demência na DGA em outro 

estudo.30 
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2.3.2 Fatores de Risco 

 

Até o momento, o único fator de risco conhecido para DGA é a idade 

avançada. 23,38,43 A frequência de DGA por idade em uma série de autópsias foi de 

10% nos indivíduos com 60 anos, enquanto que em maiores de 80 anos foi de 

43%.11 

 

 

2.3.3 Diagnóstico  

 

Os estudos de neuroimagem são escassos e tem demostrado atrofia das 

regiões anteriores dos lobos frontais e temporais, ou atrofia cerebral difusa.11,30,36,38 

O envolvimento de estruturas similares às afetadas em pacientes com CCL e DA 

dificulta a distinção entre DA e DGA apenas com base em dados clínicos e 

neuroimagem.11 Até o momento não existe exame diagnóstico específico para DGA, 

e o diagnóstico é possível apenas através de análise post-mortem.  

 

 

2.3.4 Características bioquímicas 

 

 A proteína tau é o principal componente dos GAs.51 A tau é a proteína 

associada a microtúbulos (MAP) neuronal mais abundante. É codificada pelo gene 

MAPT (Microtubule-associated Protein Tau) localizado no cromossomo 17q21. Seis 

isoformas de tau são expressas no cérebro humano através do splicing alternativo 

do RNA mensageiro dos éxons 2, 3 e 10.  As isoformas diferem pela presença ou 

ausência de inserções de 29 ou 58 aminoácidos na porção N-terminal da molécula 

ou pela inclusão ou não de uma repetição de 31 aminoácidos na porção C-terminal 

que é codificada pelo éxon 10 do MAPT. A inclusão do éxon 10 gera isoformas com 

quarto domínios ligadores da tubulina (4R), enquanto a ausência dessa inclusão 

produz isoformas com três domínios ligadores da tubulina (3R). (Figura 1) Em um 

cérebro adulto normal, há uma proporção igual de isoformas com 4R e 3R.10,52,53 Na 

DGA há predomínio de tau com 4R, assim como na paralisia supranuclear 

progressiva (PSP) e na degeneração corticobasal (DCB).51 Diferente do encontrado 
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nessas doenças, a DA caracteriza- se pela presença de ambas isoformas de 

proteína tau.10,54 

 

 

 

 

 

Figura 1- A figura demonstra as isoformas da 
proteína tau formadas através do splicing alternativo 
dos éxons 2, 3 e 10. Modificado de Goedert (2011) 

 
 
 

A proteína tau promove a montagem da tubulina em microtúbulos, um dos 

maiores componentes do citoesqueleto neuronal, que define a morfologia normal e 

promove o suporte estrutural dos neurônios. A ligação da tau à tubulina é regulada 

pelo estado de fosforilação (Figura 2). 
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 Figura 2- Funcionamento normal da proteína tau. 
A proteína tau estabiliza o microtúbulo ligando-se 
a ele através de 3 ou 4 domínios ligadores à 
tubulina ( aqui 4 domínios,  em azul). A ligação da 
tau aos microtúbulos mantém-se através da ação 
coordenada das quinases e fosfatases. A 
fosforilação da tau (rosa) regula a capacidade de  
ligação aos microtúbulos. Modificado de Kolarova 
et al.( 2012) 

 
 

 

A fosforilação anormal da tau reduz sua capacidade de ligação à tubulina com 

a consequente desorganização dos microtúbulos, auto-polimerização e agregação 

da proteína (Figura 3).10,52-54 
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Figura 3- (A) Em um indivíduo saudável, a proteína 
tau fosforilada liga-se ao microtúbulo para estabilizá-
lo. (B) A proteína tau hiperfosforilada anormal com 
habilidade reduzida de se ligar ao microtúbulo, com 
consequente desorganização microtubular e acúmulo 
de tau no citoplasma.  Modificado de Duan et al.( 
2012) 

 

 

 

 A fosforilação da tau é regulada por tau quinases, fosfatases e alterações no 

seu estado conformacional.10,51  O mecanismo pelo qual a proteína tau se torna não 

funcionante permanece desconhecido, mas modificações pós-translacionais, além 

da fosforilação, podem desempenhar um papel importante nesse processo.55,56 Em 

um estudo recente, Cohen et al.(2011) demonstraram que um aumento da acetilação 

pode alterar a interação da tau com microtúbulos, contribuindo para sua 

agregação.56 Evidências sugerem que a acetilação da tau afeta sua degradação 

inibindo a poliubiquitinação.55,56 Grinberg et al.(2013) demonstraram que a acetilação 

da tau não é presente na DGA ao contrários do que ocorre em outras tauopatias 

como DA, Doença de Pick, PSP e encefalopatia traumática crônica.21 A ausência de 

acetilação na DGA e as evidências de que a hiperfosforilação por si só não 
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necessariamente promove a agregação da tau e disfunção celular, sugerem que a 

DGA pode exercer um mecanismo de defesa frente a um processo 

neurodegenerativo em evolução.21 

 

 

 Ilieva et al.(2011) realizaram um estudo para avaliar estresse do reticulo 

endoplasmático, estresse oxidativo e desregulação na biogênese mitocondrial em 

indivíduos com DGA, DA e controles com a mesma idade. Observou- se que na 

DGA e DA há ativação de moléculas-chave envolvidas na resposta de proteínas 

desdobradas, elevando os níveis de chaperonas do retículo endoplasmático com 

consequente aumento do dano provocado por estresse oxidativo.  Diferente da DA, 

na DGA a expressão de componentes da cadeia respiratória que modulam a 

biogênese mitocondrial foram seletivamente alteradas. Esses resultados sugerem 

uma especificidade molecular para DGA.34 

 

 

2.3.5 Alterações neuropatológicas 

 

 

2.3.5.1 Alterações macroscópicas 

 

O encéfalo de indivíduos com DGA pode não apresentam alterações ou 

apenas atrofia leve similar a observada em controles da mesma idade.23,38 Em um 

estudo com 41 casos de DGA, Tolnay et al.(1997) encontraram atrofia leve no lobo 

temporal em um número pequeno de casos.50 

 

 

2.3.5.2 Alterações histológicas 

 

 A DGA é caracterizada por três achados patológicos principais: 

  

1)Grãos Argirofílicos: a lesão característica da DGA.32  São estruturas pequenas em 

forma de vírgula ou haste encontradas no processo neuronal, principalmente, nos 

dendritos e espinhas dendrítica (Figura 4A1 e 4A2).33,57,58  Os GAs predominam nas 
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camadas II e III do córtex entorrinal.59  Eles demonstram um padrão de propagação 

estereotipado refletindo um gradiente ânterio-posterior na sua progressão.30,38 São 

encontrados em abundância no sistema límbico, principalmente no setor CA1 do 

hipocampo, camadas pré-β e pré-α do córtex entorrinal e transentorrinal, e isocórtex 

temporal adjacente. A amígdala e o núcleo lateral do hipotálamo são as estruturas 

subcorticais mais afetadas.32,38,60 O tamanho dos grãos aparentemente aumenta 

com o estadiamento, embora possa haver ausência de GAs em áreas com grave 

perda neuronal.30 

 

 

Os GAs não são imunorreativos ao anticorpo 12E8 contra tau fosforilada na Ser 

262/356, ao contrário dos emaranhados neurofibrilares. A fosforilação da tau nessa 

serina é possivelmente um evento tardio, ocorrendo somente em lesões altamente 

agregadas e compactas.37,61 

 

 

2)Corpúsculos em embrião: inclusões oligodendrogliais, geralmente localizados na 

substância branca subjacente ao córtex entorrinal (Figura 4B1).11,62,63 Os 

corpúsculos em embrião estão presentes em outras taupatias 4R como DCB e PSP, 

porém com uma distribuição anatômica diferente.11 

 

 

3)Pré-emaranhados: são inclusões citoplasmáticas neuronais granulares 

imunorreativas ao anticorpo contra proteína tau hisperfosforilada, porém negativas 

para o anticorpo contra ubiquitina e para a coloração de prata de Gallyas (Figura 

4C1).64  A distribuição dos pré-emaranhados é similar a dos GAs e frequentemente 

são encontrados no setor CA2 do hipocampo, um região resistente as alterações tipo 

DA.58 

 

 

Outros achados neuropatológicos que corroboram o diagnóstico de DGA são 

os neurônios balonados e os astrócitos bush-like, porém eles não são específicos. 

Os neurônios balonados são caracterizados por aumento do pericário e perda de 

substância de Nissl de neurônios piramidais. São encontrados em diferentes 



 34 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

doenças neurodegenerativas, mas não em encéfalos normais (Figura 4C2).65  Na 

DGA os neurônios balonados são mais frequentemente encontrados na amígdala e 

não estão correlacionados com a densidade dos GAs ou com a gravidade das 

lesões associadas.65-67  Os astrócitos bush-like são encontrados na amígdala e no 

córtex entorrinal anterior de indivíduos com DGA (Figura 4B2). Mostram finos 

processos imunorreativos a anticorpos contra tau hiperfosforilada e negativos com 

prata de Gallyas. São encontrados frequentemente agrupados e não são 

considerados um achado proeminente da DGA, porém associados a outras 

alterações auxiliam no diagnóstico diferencial entre DGA e DA.18,22,58,68 
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Figura 4- Achados neuropatológicos da Doença por grãos argirofílicos na imuno-
histoquímica utilizando anticorpo contra tau hiperfosforilada de acordo com a 
estrutura envolvida (A1) e (A2) Grãos Argirofílicos no setor CA1 do hipocampo, 
(B1) Corpúsculo em Embrião (seta) em oligodendrócito na substância branca 
próxima ao córtex entorrinal, (B2) astrócitos bush-like na amígdala (C1) Pré-
emaranhados no setor CA2 do hipocampo, (C2) Neurônio balonado na 
amígdala. Aumento: A1- 100X; A2- 200X; B2- 600X; B1, C1, C2- 400X  
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2.3.6 Classificação neuropatológica 

 

Nos últimos anos foram propostos diversos critérios para o diagnóstico 

neuropatológico da DGA, porém nenhum é amplamente aceito.11,36,38,60 A proposta 

publicada mais recentemente é a de Ferrer et al.(2008). A classificação baseia-se na 

distribuição dos GAs com envolvimento do córtex entorrinal anterior, núcleo 

basolateral da amígdala e núcleo tuberal lateral (NTL) do hipotálamo em estágios 

iniciais, e do neocórtex e tronco encefálico em estágios avançados (Tabela 4).   

 

 

Tabela 4- Descrição da classificação proposta por Ferrer et al.(2008) para o estadiamento 
neuropatológico da DGA  
 

Estágio   Descrição das alterações 

0 Ausência de GAs 

 

I GAs no córtex entorrinal anterior, leve envolvimento do núcleo cortical e 

basolateral da amígdala, leve envolvimento do núcleo tuberal lateral 

hipotalâmico. 

 

II Córtex entorrinal anterior, região anterior do setor CA1, córtex transenstorrinal, 

núcleo cortical e basolateral da amígdala, pré-subículo, núcleo tuberal lateral 

hipotalâmico, giro denteado. 

 

III Córtex entorrinal, CA1, córtex perirrinal, pré-subículo, amígdala, giro denteado, 

núcleo tuberal lateral hipotalâmico, leve envolvimento de CA2 e CA3 do 

hipocampo, leve envolvimento do subículo, leve envolvimento de outros núcleos 

do hipotálamo, leve envolvimento do córtex temporal anterior, córtex insular, 

giro do cíngulo anterior, córtex orbitofrontal, núcleo accumbens, núcleo septal, 

raros grãos no mesencéfalo. 

 

IV Moderado a grave envolvimento adicional do neocórtex e tronco encefálico. 
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2.3.7 Outras alterações neuropatológicas  

 

A maioria dos casos de DGA apresenta alterações patológicas do tipo 

Alzheimer (Figura 5A), geralmente leve a moderada com distribuição correspondente 

aos estágios de Braak I a III.11,23,32,38 Esse achado pode ser atribuído a grande 

frequência de estágios iniciais de DA em sujeitos com mais de 70 anos, entretanto a 

presença de placas maduras (Figura 5B) na DGA é pouco frequente, ao contrário da 

patologia neurofibrilar.11  

 

 

 

Figura 5-(A) Emaranhado neurofibrilar na imuno-histoquímica com 
anticorpo contra proteína tau hiperfosforilada, (B) Placa madura clássica 
na imuno-histoquímica com anticorpo contra proteína β-amilóide.  

 

 

 

 Os GAs podem se assemelhar a filamentos do neuropilo cortados 

transversalmente, dificultando o diagnóstico de DGA em indivíduos com patologia 

DA moderada a grave associada.69   Braak e Braak em série de 2661 autópsias não 

selecionadas de indivíduos entre 27 a 96 anos, observaram 125 casos de DGA 

comparados com 146 DA com Braak V-VI.23 A maioria dos casos com DGA e 

demência avançada mostrava patologia do tipo Alzheimer leve a moderada 

associada (correspondendo aos estágios de Braak I-III) e somente 12,5% possuíam 

patologia tipo Alzheimer correspondente a Braak V. Acredita-se que a baixa 

prevalência de DGA em casos com patologia neurofibrilar avançada seja reflexo da 

dificuldade em se distinguir tais lesões.69 
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2.3.8 Doenças neurodegenerativas associadas 

 

A DGA está frequentemente associada a outras doenças neurodegenerativas, 

incluindo DA, Doença de Pick, PSP, DCB, demência por emaranhados 

neurofibrilares, doença de Creutzfeldt-Jakob, atrofia de múltiplos sistemas, demência 

por corpúsculos de Lewy, doença de Parkinson e doença do neurônio motor.11,23,57, 

66,70-77 A prevalência de DGA nesses casos é aparentemente maior do que a 

esperada em controles da mesma idade. DGA é frequentemente observada em DCB 

(57,7% em comparação com 30-40% indivíduos da mesma idade) e PSP.29,66,70 

Esses achados sugerem que a DGA compartilha fatores patogênicos e genéticos 

com a DCB e a PSP.  Recentemente, Tatsumi et al.(2014) relataram uma frequência 

de 100% de GAs em indivíduos com DCB.72 Apesar da alta frequência de GAs em 

indivíduos com DCB e PSP, uma alta frequência de PSP e DCB não tem sido 

observada em indivíduos primariamente com DGA, mesmo em grandes coortes.22 

 

 

2.3.9 Padrões de vulnerabilidade neuronal e neurodegeneração 

 

Apesar da frequente sobreposição de patologia do tipo Alzheimer na DGA, 

estudos demonstraram diferentes padrões de vulnerabilidade neuronal.59,78-80 O 

padrão de propagação dos GAs não segue o de estadiamento neurofibrilar proposto 

por Braak e Braak.11,32,36 Davis et al.(1997) relataram um aumento de DGA 

associado a idade em um estudo com 20 casos de DGA e controles. Não foi 

observada associação entre GAs e emaranhados fibrilares característicos da DA ou 

filamentos do neuropilo no setor CA1 do hipocampo.81 

 

 

Além disso, segundo o estadiamento de Braak, as alterações neurofibrilares 

no setor CA2 do hipocampo se iniciam no estágio V na DA.32  Em contraste, na DGA 

o envolvimento dessa região ocorre precocemente, e o setor CA2 é considerado 

uma região vulnerável às tauopatias 4R, particularmente à DGA (Figura 6).78 Da 

mesma forma, o hipotálamo mostra um padrão de vulnerabilidade diferente na DGA 

com o envolvimento precoce e proeminente do NTL e relativa resistência do núcleo 

tuberomamilar. Na DA, o núcleo tuberomamilar é significativamente afetado por 
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emaranhados neurofibrilares.80  Diferenças em relação ao padrão de vulnerabilidade 

neuronal do núcleo subtalâmico e da região parahipocampal também foram 

demonstradas.59,79 

 

 

 

 

 

Figura 6-  Hipocampo de um indivíduo com DGA com alterações imunoreativas 
contra o anticorpo contra tau hiperfosforilada. Observa-se envolvimento do setor 
CA2 (seta) com poucas alterações no setor CA1 (ponta da seta) 

 

 

 

Thal et al.(2008) estudaram alterações em neurônios de associação 

entorrinal- temporal em sete encéfalos (dois com patologia DA leve de indivíduos 

cognitivamente normais, um com patologia DA severa de um indivíduo 

cognitivamente normal, um com DA de um indivíduo com comprometimento 

cognitivo e três com DGA associada a comprometimento cognitivo). Através do uso 

de uma técnica post-mortem com traçador fluorescente Dil, eles demonstraram uma 

desconexão de fibras de associação entre o córtex entorrinal e temporal adjacente, 

em diferentes graus, no caso DA com comprometimento cognitivo e no caso DA com 

patologia grave cognitivamente normal. Em contraste, em todos os casos com DGA 

com comprometimento cognitivo não havia desconexão entre o córtex entorrinal e 

temporal. Em contraste, os casos com DGA apresentavam alterações na árvore 
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dendrítica quando comparados aos cognitivamente normais com patologia DA leve e 

grave. Esses resultados sugerem a existência de diferentes padrões de 

neurodegeneração entre DGA e DA. Nos indivíduos com DA, o desenvolvimento de 

demência pode estar relacionado a grandes desconexões anatômicas, enquanto na 

DGA pode estar relacionado à degeneração dendrítica com preservação de 

conexões axonais.33
 

 

 

2.3.10 Genética 

 

DGA é uma doença predominantemente esporádica. Estudos recentes 

descreveram duas mutações no gene MAPT em indivíduos com achados patológicos 

consistentes com o diagnóstico de DGA.19,82  Um estudo publicado em 2008 

demonstrou a mutação S305I no gene MAPT em um caso com diagnóstico 

neuropatológico de DGA, enquanto o relato mais recente descreveu a mutação 

S305S em uma família da Escandinávia em que dois irmãos possuíam achados 

neuropatológicos compatíveis com DGA. Ambos os relatos descreveram achados 

clínicos de alterações precoces de memória associadas a alterações 

comportamentais.  A mutação S305S havia sido associada com vcDFT e PSP em 

estudos prévios.83 

 

 

A presença do alelo ε2 da APOE  foi associado ao risco aumentado de DGA 

em estudos prévios, porém essa associação não foi confirmada por estudos 

posteriores.69, 84-86   Também não foi encontrada associação entre a presença do 

alelo ε4 da APOE e DGA.68,86  Diferente de outras tauopatias 4R, como a PSP e 

DCB, há achados conflitantes na literatura sobre a associação com o haplotipo H1 

(que inclui MAPT) e DGA.17,51,78 

 

 

Villela et al.(2013)  em um estudo que investigou  variações no número de 

cópias de segmentos de DNA (VNCs) em 28 indivíduos DGA, identificaram uma 

constituição rara nas VNCs desses indivíduos. Foi observada uma microdeleção de 

40 kilo bases na região p13.2 do cromossomo 17 que inclui o gene cystinosin, 
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lysosomal cystine transporter. Devido a falta de relatos sobre alterações do VNCs 

afetando esse gene e ao fato de que camundongos knockout para tal gene 

apresentaram déficit de memória relacionado à idade, sugerem que VNCs na região 

17p13.2 possa ser um  forte candidato a causar DGA.87  Adicionalmente, estudos  

tem demonstrado o papel da VNCs na etiologia doenças neuropsiquiátricas como 

esquizofrenia e transtornos de humor.88 

  

 

2.3.11 DGA em modelos experimentais de propagação de tau 

 

Uma caracteristica comum a todos doenças neurodegenerativas é a  

progressiva agregação de proteínas específicas em um padrão estereotipado.9 

Estudos recentes demostraram que determinadas proteínas, incluindo a proteína 

tau, podem se propagar num mecanismo similar ao da proteína priônica.9,89-91 

Clavaguera et al.(2013) demostraram que a injeção intracerebral de extratos 

encefálicos de tau agregada de diversas tauopatias, incluindo DGA, induzem 

tauopatia em camundongos transgênicos para tau normal. As lesões induzidas 

podem propagar-se sistematicamente a partir do local da injeção para zonas ligadas 

axonalmente, sugerindo a captação neuronal, transporte e liberação de “sementes” 

de tau.  Os camundongos transgênicos para tau normal desenvolveram lesões 

similares a tauopatia estudada, porém não desenvolveram sinais de 

neurodegeneração, sugerindo que as espécies moleculares responsáveis pela 

propagação e neurotoxicidade são diferentes.89,90 Adicionalmente, outros estudos 

realizados recentemente demonstraram que a propagação de agregados de proteína 

tau depende mais da conectividade sináptica do que da proximidade espacial.92 

Estudos in vitro demonstraram que a entrada intracelular de filamentos de tau ocorre 

através de endocitose.93,94 

 

 

Além dos estudos com camundongos, estudos utilizando cultura de células 

expostas a homogeneizados de encéfalos humanos com DGA também 

demonstraram a propagação de proteína tau anormal.91 
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3 OBJETIVOS 

 

 

Objetivo primário 

 

 Estimar a prevalência de DGA em encéfalos de doadores do Banco de Encéfalos 

Humanos do Grupo de Estudos em Envelhecimento Cerebral da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (BEHGEEC-FMUSP); 

 

 

Objetivos secundários 

 

 Determinar o perfil epidemiológico dos casos DGA usando as seguintes 

variáveis: sexo, idade, escolaridade, raça e nível socioeconômico; 

 

 Estadiar os encéfalos com DGA segundo o critério proposto por Ferrer et 

al.(2008); 

 

 Comparar os resultados do estadiamento de DGA com a presença de sintomas 

cognitivos;  

 

 Comparar a genótipo da APOE entre casos e controles e avaliar se algum dos 

alelos confere maior ou menor risco de presença da doença; 

 

 Comparar os casos DGA com não-DGA e avaliar possíveis associações clínico-

patológicas com DGA. 
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 Casuística 

 

 

4.1.1 Seleção de Casos 

 

O BEHGEEC-FMUSP tem como objetivo estudar um grande número de 

encéfalos de indivíduos cognitivamente normais e portadores de doenças 

neurodegenerativas. São coletados encéfalos de sujeitos acima de 50 anos de idade 

provenientes do Serviço de Verificação de Óbitos da Capital da Universidade de São 

Paulo.95  

 

 

O status clínico e funcional do indivíduo é avaliado por meio de protocolos 

clínicos aplicados a um informante (familiar, cuidador ou responsável legal) com 

contato próximo. Contato próximo foi definido como ocorrendo mais do que uma vez 

por semana, por pelo menos seis meses anteriores ao óbito. 

 

 

No momento da entrevista, o informante recebe todas as informações sobre o 

estudo realizado pelo BEHGEEC-FMUSP. A inclusão do indivíduo e a entrevista 

clínica são realizadas apenas após o consentimento dos familiares e a assinatura do 

termo de consentimento.  

 

 

A avaliação neuropatológica segue os critérios internacionais para o 

envelhecimento cerebral e doenças associadas, com uso de colorações e imuno-

histoquímica. Todos os procedimentos foram aprovados pela Comissão de Ética 

para Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), sob o número 285/04. O 
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presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa do HC-FMUSP, sob o protocolo número 133/12 (ANEXO A). 

 

 

4.1.2 Critérios de inclusão 

 

 O indivíduo deve pertencer à casuística do BEHGEEC-FMUSP: 

 

 Indivíduos com idade maior ou igual a 50 anos;  

 

 Existir um cuidador primário ou responsável capaz de fornecer as informações;  

 

 Preenchimento do protocolo clínico com informações relacionadas à história 

pregressa, antecedentes pessoais, cognição e funcionalidade do individuo de 

maneira completa com familiar de convívio próximo com o indivíduo estudado. 

  

 História clínica completa para revisão; 

 

 Diagnóstico neuropatológico concluído. 

 

 

4.1.3 Critérios de exclusão 

 

 Morte ocorrida em decorrência direta de patologia do sistema nervoso como 

acidente vascular cerebral agudo, traumatismo craniano, meningite, neoplasia, 

entre outras;  

 

 Ocorrência de situações pré-agonais que pudessem causar lesões cerebrais 

isquêmicas secundárias, como por exemplo, encefalopatia anóxica de longa 

duração;  
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 Sujeitos com indicação de acidose cerebral causada por estado agonal severo 

(pH do cefalorraquidiano < 6,5), que pode interferir com as propriedades 

bioquímicas e moleculares do cérebro; 

 

 Ausência de história clínica completa e/ou diagnóstico neuropatológico. 

 

 

4.2 Diagnóstico clínico 

 

A avaliação clínica dos indivíduos foi realizada através de uma entrevista 

semiestruturada aplicada por uma equipe de enfermagem treinada para tal atividade 

e capacitada a reconhecer possíveis fatores que possam interferir na resposta do 

informante (ANEXO B). A entrevista foi validada em nossa população previamente.96 

 

 

4.2.1 Avaliação da função cognitiva 

 

 Escala de Avaliação Clinica da Demência (CDR): avalia o desempenho cognitivo 

e funcional através de seis áreas: memória, orientação, julgamento e resolução 

de problemas, assuntos comunitários, atividades domésticas e passatempo, e 

cuidado pessoal. O escore obtido em cada uma dessas áreas é combinado e 

obtém-se um escore final que varia de zero a três.97 

 

 CDR zero: normal 

 CDR 0,5: comprometimento cognitivo leve, demência questionável 

 CDR 1: demência leve 

 CDR 2: demência moderada,  

 CDR 3:demência avançada 

  

 

 Questionário do informante sobre o Declínio Cognitivo do Idoso (IQCODE): é 

instrumento de rastreio que se baseia nas informações fornecidas por familiar ou 

cuidador sobre uma possível alteração na função cognitiva do paciente. É 
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considerada uma medida do funcionamento cognitivo do indivíduo. Compara-se o 

desempenho atual em diversas tarefas do cotidiano com o que era observado há 

10 anos.98 

 

 

4.2.2 Avaliação funcional 

 

 The Lawton and Brody Instrumental Activities of Daily Living (IADL): avalia o nível 

de independência em relação à realização das atividades instrumentais em oito 

tarefas: usar telefone, fazer compras, preparar alimentos, cuidados com a casa, 

limpeza da roupa, uso de transporte, preparar medicação e gerir dinheiro.99 

 

 

 Índice de Katz: avalia a funcionalidade em atividades básicas da vida diária, 

através de seis itens: banhar-se, vestir-se, higiene pessoal, mobilidade, 

continência, alimentação.100 

 

 

4.2.3 Avaliação de sintomas comportamentais: 

 

 Inventário Neuropsiquiátrico (INP): é um questionário de 12 itens que possibilita 

determinar a presença de sintomas neuropsiquiátricos e comportamentais, sua 

frequência e intensidade. A pontuação, de zero a 144, é calculada pela 

multiplicação da frequência pela intensidade dos sintomas. É composto dos 

seguintes subitens: delírios, alucinações, agitação psicomotora, depressão, 

ansiedade, euforia, apatia, desinibição, irritabilidade, comportamento motor 

aberrante, comportamentos noturnos e alterações de apetite.101 

 

 

 Escala do SCID (Structured Clinical Interview for Dissociative Disorders) do DSM-

IIIR: entrevista clínica estruturada, utilizadas para avaliar mania e depressão.102 
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4.2.4 Parkinsonismo: 

 

 Breve questionário de rastreio para Parkinsonismo (Tanner).103 

 

 

4.3 Avaliação Sócioeconômica 

 

 Critério ABIPEME: a classificação socioeconômica é dividida em cinco classes 

(A, B, C, D e E). A classe é definida através de uma pontuação baseada em 

diversos itens. São avaliados itens relacionados ao conforto do lar e a instrução 

do chefe da família.104 

 

 

4.4 Avaliação neuropatológica  

 

 

4.4.1 Processamento do encéfalo e imuno-histoquímica 

 

Os casos foram processados conforme protocolo padrão do BEHGEEC-

FMUSP.95  Após a retirada do encéfalo da calota craniana foram realizadas as 

medidas de peso e volume. Posteriormente os encéfalos foram fixados por imersão 

em paraformol 4% tamponado durante o período de três semanas. Após a fixação, 

14 áreas foram amostradas e embebidas em parafina. Os blocos de parafina foram 

cortados com espessura de cinco micrometros e corados com hematoxilina e eosina. 

A avaliação imuno-histoquímica de rotina foi realizada utilizando anticorpos contra 

proteína β-amilóide (4G8), tau hiperfosforilada (PHF-1) e α-sinucleína em áreas 

selecionadas (tabela 5).  Análise imuno-histoquímica complementar foi realizada 

quando necessário.  
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Tabela 5- Áreas amostradas, coloração e imuno-histoquímica realizadas de rotina no 
BEHGEEC-FMUSP 
 

Áreas HE tau 
hiperfosforilada 

β-
amilóide 

α-sinucleína 

Giro frontal médio e inferior X X X  

Córtex temporal X X X X 
Córtex calcarino occipital X    

Cíngulo anterior e frontal superior X   X 

Lobo parietal superior e inferior X    

Hipocampo X X X X 

Amígdala X X X X 

Tálamo X    

Núcleos da base na altura da 
comissura anterior 

X  X*  

Mesencéfalo incluindo a substância 
negra 

X X X* X 

Ponte incluindo o lócus ceruleus X   X 

Bulbo incluindo NC X/XI X   X 

Cerebelo X  X* X 

Bulbo olfatório X   X 
HE: hematoxilina- eosina; * áreas incluídas na análise imuno-histoquímica com anticorpo contra β-
amilóide em 2013. Fonte: Grinberg et al.( 2007) 
 

 

 

4.4.2 Regiões de interesse  

 

As regiões de interesse analisadas para DGA: 

 

 Lobo frontal,  

 Lobo temporal,  

 Córtex entorrinal e transentorrinal, 

 Hipocampo,  

 Amígdala,  

 Giro do cíngulo anterior,  

 Mesencéfalo,  

 Ponte.  

 

Tais regiões encefálicas fazem parte do protocolo do BEHGEEC-FMUSP. 
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4.4.3 Diagnóstico neuropatológico 

 

O diagnóstico neuropatológico foi realizado através dos seguintes critérios: 

 

 

4.4.3.1 Doença com grãos argirofílicos 

 

O diagnóstico de DGA foi realizado na presença dos seguintes achados na 

imuno-histoquímica com anticorpo contra tau hiperfosforilada, independente da 

presença de outras lesões:  

 

 Grãos imunorreativos no setor CA1 do hipocampo; 

 Pré-emaranhados, principalmente no setor CA2 do hipocampo; 

 Corpúsculos em embrião. 

 

 A presença de neurônios balonados e astrócitos bush-like corroboraram para 

o diagnóstico, porém não foram considerados essenciais para tal.11,31,36,60  

 

 

4.4.3.2 Doença de Alzheimer 

 

 O diagnóstico de DA baseou-se na avaliação da patologia amiloide e 

neurofibrilar. Foram utilizadas as seguintes classificações: 

 

 

 CERAD (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer´s Disease)105: avalia a 

presença de placas maduras semiquantitativamente, sem considerar a 

distribuição. O seguinte escore é utilizado de acordo com número de placas 

neuríticas em um aumento de 100X:  
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 CERAD 0: ausência de placas maduras 

 CERAD 1 (leve): 0-5 placas maduras por campo  

 CERAD 2 (moderado): 6-15  placas maduras por campo 

 CERAD 3 (frequente): >15 placas maduras por campo  

 

 

 Braak e Braak (1991): Avalia a distribuição da patologia neurofibrilar no encéfalo. 

Ao contrário do CERAD, não avalia quantitativamente. A classificação é dividida 

em seis estágios (Figura 7) e os sintomas da DA tornam-se clinicamente 

aparentes nos estágios isocorticais V e VI.32 

 

 

 O diagnóstico neuropatológico de DA foi considerado em casos com CERAD 

B ou C e Braak > III, de acordo com os critérios do National Institute of Aging- 

Reagan Institute (2012).106 
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Figura 7- Classificação proposta por Braak e Braak 
utilizada na avaliação de patologia neurofibrilar no 
diagnóstico neuropatológico de DA  

 

 

 

ENF no córtex transentorrinal Braak I 

Córtex entorrinal, alterações leves setor 

CA1 do hipocampo 

Moderado número de ENF no setor CA1 do 

hipocampo e subiculum, com poucos ENF 

no Núcleo basal de Meynert e amígdala 

Poucas alterações neurofibrilares no 

isocórtex temporal sem envolvimento do 

córtex sensitivo e motor primário 

Alterações moderadas a graves no 

isocórtex temporal. Córtex sensitivo e motor 

primário, relativamente, poupados 

Braak V 

Braak IV 

Braak III 

Braak II 

Braak VI 

Envolvimento da camada granular do giro 

denteado. Alterações graves no tálamo, 

claustro, hipotálamo e substância negra 
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4.4.3.3 Demência Vascular 

 

O diagnóstico de Demência Vascular foi realizado na presença de três infartos 

lacunares ou um infarto crônico (> 1cm) nas seguintes áreas estratégicas: tálamo, 

córtex fronto-cingular, gânglios da base, hipocampo, córtex temporal medial ou giro 

angular.107 

 

 

4.4.3.4 Doença de Parkinson 

 

O diagnóstico baseou- se na classificação proposta por Braak H et al. 

(2003).108 Avalia a distribuição de patologia Lewy no encéfalo, sendo composta de 

seis estágios:  

 

 Estágio 1: núcleo motor dorsal do nervo vago, bulbo olfatório; 

 Estágio 2: núcleo dorsal da rafe, locus coeruleus;  

 Estágio 3: substância negra, amígdala, núcleo basal de Meynert;  

 Estágio 4: mesocórtex temporal;  

 Estágio 5: neocórtex temporal, áreas pré-motora e de associação sensorial.  

 Estágio 6: neocórtex; área motora e sensorial primária. 

 

 O diagnóstico de doença de Parkinson foi considerado nos casos com Braak 

superior a 3.  

 

 

4.4.3.5 Demência por corpúsculos de Lewy 

 

O diagnóstico foi realizado de acordo com os critérios propostos por McKeith 

et al.(2005).109 A presença de patologia Lewy foi avaliada e classificada de acordo 

com predomínio das lesões:   

 Tronco encefálico; 

 Límbico (transicional); 

 Neocortical difuso. 
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4.4.3.6 Outras patologias  

 

O diagnóstico de demência secundária a doença de Parkinson foi realizado 

de acordo com Braak et al.(2004).110  A classificação proposta por  Mackenzie et 

al.(2010) foi utilizada para o diagnóstico dos subtipos de degeneração lobar 

frontotemporal.111 

 

 

4.5 Análise do genótipo da APOE 

 

O genótipo da APOE (baseados nos polimorfismos de nucleotídeo único 

rs429358 e rs7412) foi determinado por PCR em tempo real, em duplicatas, como 

previamente descrito por Calero et al.(2009).112 

 

 

4.6 Determinação dos grupos de estudo: 

 

 Os indivíduos foram divididos em quatro grupos de acordo com o diagnóstico 

neuropatológico de DGA e a presença de comprometimento cognitivo, segundo a 

escala CDR: 

 

 Grupo DGA sem comprometimento cognitivo: indivíduos com diagnóstico 

neuropatológico de DGA e CDR zero; 

 

 Grupo DGA com comprometimento cognitivo: indivíduos com diagnóstico 

neuropatológico de DGA e CDR> 0,5;  

 

 Grupo não-DGA sem comprometimento cognitivo: indivíduos com outros 

diagnósticos que não DGA, incluindo indivíduos com diagnóstico neuropatológico 

normal e CDR zero; 

 

 Grupo não-DGA com comprometimento cognitivo: indivíduos com outros 

diagnósticos que não DGA, incluindo indivíduos com diagnóstico neuropatológico 

normal e CDR > 0,5. 
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4.7 Determinação das variáveis analisados 

 

 

4.7.1 Dados sociodemográficos:  

 

 Idade em anos;  

 Sexo; 

 Raça- dividida em negros, pardos, brancos e asiáticos; 

 Escolaridade- avaliada através dos anos de educação formal; 

 Nível socioeconômico- os indivíduos foram classificados em três níveis 

socioeconômicos de acordo com as classes do critério ABIPEME: alto (A e B), 

médio (C) e baixo (D e E). 

 

 

4.7.2 Alterações neuropatológicas: 

 

Os escores da classificação de Braak para diagnóstico de DA foram 

categorizados em dois grupos (0- II ou III-VI), enquanto CERAD foi classificado em 

quatro grupos (normal, leve, moderado ou frequente).   

 

 

A presença de infartos lacunares, arteriosclerose hialina, angiopatia amiloide, 

siderocalcinose, esclerose hipocampal e patologia Lewy foram avaliadas como 

presentes ou ausentes.  

 

 

4.7.3 Sintomas neuropsiquiátricos: 

 

Em relação ao INP, o escore total foi dividido em duas categorias (normal e 

alterado) de acordo a mediana nos grupos sem comprometimento cognitivo e com 

comprometimento cognitivo. Foram considerados alterados os casos com escore 

superior à mediana.  
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Medianas: 

 Sem comprometimento cognitivo: 1 

 Com comprometimento cognitivo: 14 

 

 Em relação aos subitens do INP, foram considerados alterados valores >1.  

 

 

4.8 Análise estatística 

 

Análise descritiva foi realizada para descrever os diagnósticos 

neuropatológicos na amostra. Adicionalmente foi determinada a frequência da DGA 

na amostra estudada. Fatores demográficos, presença de sintomas 

neuropsiquiátricos, e cognitivos e de alterações neuropatológicas foram analisados 

descritivamente para caracterização da amostra DGA.  

 

 

Foi utilizado o teste de qui-quadrado ou exato de Fisher na análise de 

variáveis categóricas e testes t não pareados para variáveis continuas. As variáveis 

INP e IQCODE foram as variáveis de desfecho e a presença de GAs foi considerada 

variável de exposição.  

 

 

Para determinar se DGA foi independentemente associada a sintomas 

cognitivos em participantes com e sem comprometimento cognitivo, o escore do 

IQCODE foi utilizado como variável dependente. Em cada grupo o IQCODE foi 

subdividido em duas categorias de acordo com sua mediana (grupo sem 

comprometimento cognitivo: IQCODE=3; grupo com comprometimento cognitivo: 

IQCODE=3,8).  

 

 

Foi utilizado modelo de regressão logística ajustado para idade, sexo, 

educação e patologia neurofibrilar para investigar a associação entre IQCODE e 

DGA. A mesma estratégia foi utilizada para investigar a associação independente 

entre sintomas neuropsiquiátricos e DGA.  
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O nível de significância estatística utilizado para todos os testes foi de 5%. A 

análise estatística foi realizada com SAS 9.3 (Cary, NC, USA). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Casuística 

 

De abril 2004 a janeiro 2014 foram incluídos 1029 indivíduos com diagnóstico 

neuropatológico na amostra do Projeto Envelhecimento Cerebral do BEHGEEC-

FMUSP. Foram excluídos os casos que não possuíam história clínica completa para 

revisão e/ou não possuíam material para análise imuno-histoquímica complementar. 

A figura 8 demonstra a amostra incluída no estudo.   

 

 

 

Figura 8- Amostra incluída no estudo 

 

 

5.2 Frequência de DGA na amostra 

 

Dos 983 indivíduos com diagnóstico anatomopatológico completo no período 

de abril 2004 a janeiro 2014, 9% possuíam diagnóstico de DGA, que foi o terceiro 

diagnóstico mais frequente após demência mista e DA. A figura 9 mostra a 

distribuição dos casos segundo diagnóstico neuropatológico.  

 

 

983 indivíduos 

150 DGA 833 Não-DGA 

46 excluídos  

1029 indivíduos 
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                Figura 9- Frequência dos diagnósticos neuropatológicos nos 983 casos analisados 
           DA- doença de Alzheimer, DGA- doença por grãos argirofílicos, DV- demência     

vascular, DP- doença de Parkinson. 
           *Demência mista refere-se aos casos em que há mais de um diagnóstico 

neuropatológico 
 

 

  

 A DGA foi a patologia mais frequente após a DA e DV e foi encontrada em 

15,3% (150) dos indivíduos como único diagnóstico ou associada a outros 

diagnósticos (figura 10). Os seguintes diagnósticos são responsáveis, 

individualmente, por menos 1% dos casos: atrofia de múltiplos sistemas (1), DCB 

(1), PSP (1), doença de Pick (1), taupatia de significado incerto (2), demência por 

emaranhados neurofibrilares (3), esclerose hipocampal (3), angiopatia amiloide 

cerebral (2). 

 

 

 

 

 

 

 

41% 

14% 

12% 

9% 9% 
8% 

4% 

Normal Demência mista* DA DGA DV Indeterminado DP
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Figura 10- Frequência das patologias nos 
983 indivíduos de acordo com o diagnóstico 
neuropatológico 

 
 

 

5.3 Indivíduos com DGA 

 

 

5.3.1 Características sociodemográficas 

 

Dos 150 indivíduos, 61,3% eram mulheres e média de idade foi de 79,1 anos 

(DP 9,3). Entre os indivíduos com DGA, apenas 8% possuíam idade inferior a 65 

anos, e 50 anos foi a idade mínima observada (Tabela 6).  

 

 
Tabela 6- Distribuição dos indivíduos com diagnóstico neuropatológico de DGA de acordo 
com idade 

 

Idade Frequência (%) 

50-59 4,8 

60-69 9,5 

70-79 31,3 

80-89 44,7 

90-93 8,0 

 

23% 

16% 

15% 

8% 

DA DV DGA DP
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A média de escolaridade foi de 3,7 anos de estudo (DP 3,3).  Apenas 20% 

dos indivíduos com DGA possuíam mais de quatro anos de escolaridade.  A tabela 7 

mostra a distribuição dos indivíduos segundo quatro categorias de escolaridade. 

 

 

Tabela 7- Distribuição dos casos DGA de acordo quatro categorias de escolaridade 
 

Anos de escolaridade Total (%) 

0 anos 36 (24) 
1 a 4 anos 84 (56) 
5 a 8 anos 18 (12) 

Mais de 8 anos 12 (8) 

 

 

Em relação ao nível socioeconômico, 53% dos indivíduos possuía um baixo 

nível socioeconômico. Dos 150 indivíduos com diagnóstico de DGA, 72% eram 

brancos.  

 

 

5.3.2 Função cognitiva e sintomas neuropsiquiátricos 

 

Dos 150 indivíduos com DGA, 59,3 % eram cognitivamente normais de 

acordo com o CDR. A tabela 8 mostra o perfil dos indivíduos com DGA segundo a 

avaliação com CDR (Tabela 8).  Em relação ao IQCODE, a média do escore foi de 

3,4 (DP 0,6).  

 

 

Tabela 8- Distribuição dos indivíduos DGA em relação à presença de alterações cognitivas 
de acordo com o CDR 
 

Escala de Avaliação Clinica da Demência % 

Normal 59,3 
Comprometimento cognitivo ou demência questionável  12 
Demência leve 9,3 
Demência moderada 6 
Demência avançada 13,3 
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Aproximadamente 69% dos indivíduos com DGA possuíam algum sintoma 

neuropsiquiátrico de acordo com o INP.  O sintoma neuropsiquiátrico mais frequente 

nesses indivíduos foi alteração do apetite. A figura 11 demonstra a frequência das 

alterações em cada subitem.  

 

 

 

Figura 11- Frequência (%) dos subitens do INP alterados (escore >1) nos 
casos com DGA 
 
 
 

 

5.3.3 Avaliação neuropatológica  

 

 

5.3.3.1 Estadiamento GAs 

 

Dos 150 casos com diagnóstico neuropatológico de DGA, 82 foram 

estadiados de acordo com a classificação proposta por Ferrer et al.(2008). 
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Apenas 2,4% dos indivíduos possuíam doença difusa acometendo de forma 

grave neocórtex e tronco encefálico (estágio IV), enquanto na maioria dos indivíduos 

os GAs eram limitados ao sistema límbico.  A figura 12 mostra a distribuição dos 

casos segundo o estadiamento para GAs proposto por Ferrer et al.(2008).  

  
 

 
Figura 12- Distribuição dos DGA em relação a distribuição de GAs segundo 
classificação proposta por Ferrer et al.(2008) 

 

 

Os indivíduos do grupo DGA sem comprometimento cognitivo possuíam 

envolvimento predominantemente do sistema límbico. Em contraste, os indivíduos 

do grupo DGA com comprometimento cognitivo possuíam envolvimento cortical 

associado (Tabela 9). Houve diferença estatisticamente significativa na distribuição 

de GAs de acordo com o estadiamento entre os grupos DGA com e sem 

comprometimento cognitivo (p=0,038).   

 

 

 

 

 

 

5% 

52% 

40% 

2% 

I II III IV
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Tabela 9- Distribuição dos GAs de acordo com o estadiamento proposto por Ferrer et al. 
(2008) em indivíduos com DGA com e sem comprometimento cognitivo 
 

Estadiamento  Sem comprometimento cognitivo Com comprometimento cognitivo 

I 5,2 4,2% 

II 60,3% 33,3% 

III 32,8% 58,3% 

IV 1,7% 4,2% 

5.3.3.2 Patologia neurofibrilar e β-amilóide 

 

 

Patologia neurofibrilar (I-III) leve foi encontrada em 69,2% dos indivíduos DGA 

(Tabela 10). Apenas oito dos 150 indivíduos com DGA (5,3%) não possuíam 

patologia tipo Alzheimer (Braak zero) ou outra alteração neuropatológica associada. 

Entre os oito indivíduos, quatro possuíam comprometimento cognitivo, sendo dois 

com CDR 0,5, um com CDR 1 e um com CDR 3. 

 

 

Tabela 10- Frequência de patologia neurofibrilar nos indivíduos DGA de acordo com a 
classificação proposta por Braak e Braak (1991) 
 

Braak (%) 

0 I II III IV V VI 

5,6 11,2 25,2 32,9 20,3 2,8 2,1 

 

 

A avaliação com anticorpo contra proteína β-amilóide demostrou a presença 

de angiopatia amiloide cerebral em 6% dos indivíduos com DGA (Tabela 11).  A 

ausência de placas maduras (CERAD zero) foi observada em 52,4% dos casos. 

 

 

Tabela 11- Presença de patologia amiloide nos indivíduos com DGA segundo critério 
CERAD (1991)  

 

CERAD (%) 

0 A B C 

52,7 18 17,3 12 
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5.3.3.3 Outras alterações neuropatológicas  

 

Patologia Lewy foi encontrada em 11,5% dos indivíduos DGA, enquanto 

esclerose hipocampal foi observada em apenas 1,4% dos casos. Siderocalcinose foi 

a alteração vascular mais frequentemente encontrada na avaliação destes casos 

(Tabela 12).  

 

 

Tabela 12- Frequência de alterações vasculares nos 150 indivíduos com DGA 
 

Alteração vascular Frequência (%) 

Infarto lacunar 11,4 

Arterioloesclerose hialina 11,4 

Siderocalcinose 19,5 

Angiopatia amilóide Cerebral 6% 

 

 

5.3.3.4 Envolvimento do setor CA2 do hipocampo  

 

A presença de emaranhados neurofibrilares e pré-emaranhados em CA2 nos 

casos DGA com Braak I a IV foi avaliada em 67 casos.  Alterações foram 

encontradas em 95,5% (66) dos casos, sendo a presença de pré-emaranhados a 

alteração mais frequente (53,7%). A figura 13 mostra a frequência de alterações no 

setor CA2 do hipocampo nos casos DGA avaliados.  
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Figura 13- Resultados da avaliação de patologia tau no setor CA2 do hipocampo de 
indivíduos DGA  

 

 

Análise adicional foi realizada para comparar a presença de patologia tau no 

setor CA2 do hipocampo de indivíduos DGA e DA com Braak III-IV (19 DGA e 16 

DA).  Os indivíduos com DA possuíam menos frequentemente acometimento de CA2 

em estágios Braak III-IV em relação aos DGA, com diferenças significativas (p< 

0,0001) entre os dois grupos.  Ao contrário da DGA, nos indivíduos com DA os 

emaranhados neurofibrilares foram as alterações mais frequentemente observadas 

(Figura 14). 

 

1% 
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45% 
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Sem alterações

Pré-emaranhados
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Figura 14- Frequência do envolvimento do setor CA2 do hipocampo em indivíduos DGA e 
DA com Braak III-IV 

 

 

5.4 Comparação entre DGA e não- DGA estratificados pela presença de 

comprometimento cognitivo 

 

A frequência de DGA foi de 14,9% em indivíduos com alterações cognitivas e 

15,5% naqueles sem alterações cognitivas (Tabela 13). Indivíduos com DGA foram 

significativamente mais velhos em ambos os grupos com e sem comprometimento 

cognitivo. Os indivíduos com DGA tinham maior probabilidade de ser do sexo 

feminino (p=0,001) e possuíam significativamente menos anos de escolaridade 

(p=0,003).  

 

 

Uma alta proporção de indivíduos com baixo nível socioeconômico foi 

observada em ambos os grupos com DGA (com e sem comprometimento cognitivo; 

p=0,002). Não foi encontrada associação entre DGA e raça em nenhum dos grupos 

estudados (Tabela 13). Em indivíduos sem comprometimento cognitivo, observou-se 

uma alta frequência de placas maduras em indivíduos com patologia relacionada à 
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DGA comparado com indivíduos sem DGA (23,6% e 14,4%, respectivamente, p = 

0,03).  

 

 

Não foi observada associação entre DGA e outras alterações 

neuropatológicas entre esses dois grupos. O genótipo da APOE foi analisado em 

368 indivíduos participantes. Não houve associação entre DGA e genótipo de APOE 

em nenhum dos grupos estudados (Tabela 13). 

 

 

     Tabela 13- Comparação entre indivíduos com e sem DGA estratificados pela presença de 
comprometimento cognitivo (n=983). 

 

Variável Sem compromentimento 
cognitivo 

Com comprometimento 
cognitivo 

 Não-DGA 
(n=485) 

DGA 
(n=89) 

p Não-
DGA 

(n=348) 

DGA 
(n=61) 

p 

Características sociodemográficas 
Média de idade (DP)* 70,3 (11,7) 77,7 (10,1) <0,0001 77,0 (10,9) 81,2 (7,6) 0,0003 

Mulheres, n (%)† 219 (45,1) 53 (59,6) 0,01 199 (57,2) 39 (63,9) 0,32 

Raça, n (%)‡   
 

 
0,38 

 
 

 
 

 
0,25 

branco 337 (69,6) 66 (74,2) 238 (68,4) 42 (68,9) 

negro 51 (10,5) 8 (9,0) 37 (10,6) 11 (18,0) 

pardo 85 (17,6) 11 (12,4) 70 (20,1) 8 (13,1) 

asiático 11 (2,3) 4 (4,5) 3 (0,9) 0 (0) 

Média anos de 
escolaridade (DP)* 

4,9 (4,0) 4,0 (3,5) 0,03 3,4 (3,3) 3,1 (3,0) 0,50 

Nível socioeconômico, 
n (%)† 

 
 

 
 
 

 
0,002 

 
 
 

  
0,002 

alto 121 (25,1) 15 (17,0) 95 (27,4 11 (18,0) 

médio 190 (39,4) 24 (27,3) 159 (45,8) 20 (32,8) 

baixo  
 

171 (35,5) 15 (17,0) 93 (26,8) 30 (49,2) 

Genótipo APOE                                                                0,65   0,47 

ε2 30 (7,2) 2 (3,4)  13 (6,1) 4 (7,1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ε3 324 (78,3) 48 (82,8) 149 (70,3) 43 (76,8) 

ε4 60 (14,5) 8 (13,8) 50 (23,6) 9 (16,1) 

Continua  
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Variável  Sem compromentimento 
cognitivo 

 Com  compromentimento 
cognitivo 

 

Não-DGA 
(n=485) 

DGA 
(n=89) 

  
  p 

Não-DGA 
(n=348) 

DGA 
(n=61) 

    
p 

Avaliação funcional, cognitiva e neuropsiquiátrica 
Média IQCODE (DP)* 3,01 (0,04) 3,01 (0,03) 0,80 3,96 (0,73) 3,90 (0,70) 0,58 

Média INP (DP)* 5,5 (9,7) 5,9 (7,6) 0,64 21,0 (21,1) 16,3 (18,2) 0,10 

Sintomas neuropsiquiátricos-  INP 

Delirios, n (%)‡ 11 (2,3) 1 (1,1) 0,70 74 (21,5) 9 (14,8) 0,23 

Alucinações, n (%)‡ 15 (3,1) 1 (1,1) 0,49 110 (31,7) 13 (21,3) 0,10 

Depressão, n (%)† 69 (14,3) 20 (22,5) 0,05 128 (37,0) 19 (31,1) 0,38 

Ansiedade, n (%)† 101 (21,0) 21 (23,6) 0,58 96 (27,6) 16 (26,7) 0,88 

Agitação, n (%)† 51 (10,6) 7 (7,9) 0,44 126 (36,2) 16 (26,2) 0,13 

Euforia, n (%)‡ 8 (1,7) 2 (2,2) 0,66 21 (6,0) 1 (1,7) 0,22 

Desinibição, n (%)‡ 7 (1,4) 1 (1,1) 1,00 64 (18,4) 6 (9,8) 0,10 

Irritabilidade,n (%)† 53 (11,0) 6 (6,7) 0,23 91 (26,1) 14 (23,0) 0,60 

Apatia, n (%)† 45 (9,3) 10 (11,2) 0,57 120 (34,6) 16 (26,2) 0,20 

Comportamento motor 
aberrante, n (%)‡ 

10 (2,1) 1 (1,1) 1,00 63 (18,2) 11 (18,0) 0,97 

Comportamentos 
noturnos, n (%)† 

77 (15,9) 15 (17,0) 0,80 117 (33,8) 18 (29,5) 0,51 

Alterações de apetite, n 
(%)† 

110 (22,8) 33 (37,1) 0,004 139 (40,1) 28 (45,9) 0,39 

ADL, n (%)† 
alterado 
sem alteração 

 
58 (12,1) 

423 (87,9) 

 
15 (16,9) 
74 (83,1) 

0,21  
246 (70,7) 
102 (29,3) 

 
49 (80,3) 
12 (19,7) 

0,12 

IADL, n (%)‡ 

alterado 
sem alteração 

 
159 (33,1) 
322 (66,9) 

 
36 (40,4) 
53 (59,6) 

0,18  
319 (92,5) 

26 (7,5) 

 
57 (93,4) 

4 (6,6) 

1,00 

Alterações neuropatológicas  
Braak, n (%)† 
0-II 
III-VI 

 
390 (80,8) 
93 (19,2) 

 
41 (48,8) 
43 (51,2) 

<0,0001  
179 (51,4) 
169 (48,6) 

 
19 (32,2) 
40 (67,8) 

0,006 

CERAD, n (%)† 
0-A 
B-C 

 
415 (85,6) 
70 (14,4) 

 
68 (76,4) 
21 (23,6) 

0,03  
219 (62,9) 
129 (37,1) 

 
38 (62,3) 
23 (37,7) 

0,92 

Infarto lacunar, n (%)‡ 23 (4,8) 4 (4,5) 1,00 76 (22,0) 13 (21,7) 0,95 

Arterioloesclerose, n (%)† 45 (9,3) 8 (9,0) 0,92 86 (24,7) 9 (15,0) 0,10 

Angiopatia amilóide, n (%)‡ 13 (2,7) 5 (5,6) 0,18 25 (7,2) 4 (6,7) 1,00 

Siderocalcinose, n (%)† 72 (15,0) 13 (14,6) 0,93 83 (23,9) 16 (26,7) 0,65 

Esclerose hipocampal, n 
(%)‡ 

6 (1,3) 0 (0) 0,60 19 (5,6) 2 (3,3) 0,75 

Patologia tipo Lewy, n (%)† 35 (7,4) 9 (10,2) 0,37 48 (14,0) 8 (13,1) 0,85 

APOE, apolipoproteina E; ADL, atividades da vida diária;  IADL, The Lawton and Brody Instrumental 

Activities of Daily Living; IQCODE, informant questionnaire on cognitive decline in the elderly; INP, 

inventário neuropsiquiátrico; CERAD, consortium to establish a registry for Alzheimer’s disease;  DP, 

desvio padrão 

*teste t; 
† 
teste qui-quadrado; 

‡ 
teste exato de Fisher. 

        §
dados perdidos, n = 370.  Dois alelos foram considerados para cada participante  

 

       

Continua  
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5.5 DGA, cognição e sintomas neuropsiquiátricos 

 

 

A análise univariada não identificou nenhuma diferença no escore do 

IQCODE de indivíduos com DGA e sem DGA, entre os grupos com e sem 

comprometimento cognitivo (Tabela 14).  

 

 

O escore total do NPI demonstrou resultado similar em indivíduos com e sem 

DGA entre os grupos com e sem comprometimento cognitivo. Em indivíduos sem 

comprometimento cognitivo, DGA foi associado com dois subitens do INP: 

depressão (p=0,005) e alterações do apetite (p=0,004). 

 

 

Em relação aos sintomas neuropsiquiátricos, somente o subitem apetite foi 

associado com DGA, após ajuste para idade, sexo, educação e estágio de Braak 

(OR = 1,85; intervalo de confiança de 95%1,09-3,12; p = 0,02). Não foi encontrada 

nenhuma associação entre os subitens do INP e DGA em indivíduos com 

comprometimento cognitivo.  Também não foi observada associação entre o escore 

total do INP e DGA nos dois grupos. 

 

Uma analise multivariada demostrou que a presença de DGA foi associada 

com uma redução de 60% na probabilidade de ter IQCODE > 3,8 quando o modelo 

foi ajustado para idade, sexo, educação e estágio de Braak (OR = 0,40; intervalo de 

confiança de 95% 0,22-0,74; p = 0.004) no grupo com comprometimento cognitivo 

(Tabela 14).  
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Tabela 14- Associação dos sintomas associados ao funcionamento cognitivo (IQCODE) e 
neuropsiquiátricos com DGA entre indivíduos com e sem comprometimento cognitivo 
(n=983) 
 

 Não- DGA† DGA† OR (95% IC) p Ajuste* p 

Sem comprometimento cognitivo 
IQCODE ≤ 3 457 (94,2) 84 (94,4) 1,0 

(referência) 
- 1,0 

(referência) 
- 

IQCODE > 3 28 (5,8) 5 (5,6) 0,97 
(0,37-2,59) 

0,95 0,74  
(0,26-2,09) 

0,57 

INP = 0 242 (50,1) 34 (38,2) 1,0 
(referência) 

- 1,0 
 (referência) 

- 

INP ≥ 1 241 (49,9) 55 (61,8) 1,62 
(1,02-2,58) 

0,04 1,37  
(0,83-2,25) 

0,22 

       
Com comprometimento cognitivo  
IQCODE ≤ 3,8 175 (50,3) 37 (60,7) 1,0 

(referência) 
- 1,0 

 (referência) 
- 

IQCODE > 3,8 173 (49,7) 24 (39,3) 0,66 
(0,38-1,14) 

0,14 0,40 
 (0,22-0,74) 

0,004 

INP ≤ 14 170 (49,9) 36 (59,0) 1,0 
(referência) 

- 1,0 
 (referência) 

- 

INP >14 178 (51,1) 25 (41,0) 0,66 
(0,38-1,15) 

0,14 0,66 
 (0,37-1,16) 

0,15 

IQCODE, Questionário do informante sobre o Declínio Cognitivo do Idoso; INP, Inventário 

neuropsiquiátrico; OR, odds ratio.
†
n (%), IC, intervalo de confiança 

*Ajustado para sexo, idade, anos de escolaridade e presença de emaranhados neurofibrilares  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Frequência de DGA na amostra 

 

Consistente com estudos post-mortem prévios, uma alta frequência de DGA 

associada a idade foi observada.22,23,31,36  DGA foi a patologia mais frequente após 

DA e DV. Dos 983 indivíduos, 15,3% tinham diagnóstico neuropatológico de DGA, 

seja associado a outra patologia, seja como único diagnóstico. Tolnay et al.(1997) 

identificaram 28 casos de DGA (9%) em uma série consecutiva de 301 autópsias, 

enquanto Martinez-Lage e Munoz (1997) relataram 17 casos (11,7%).51,71 Ambos 

estudos analisaram amostra com indivíduos acima de 65 anos. A maior frequência 

de DGA observada no nosso estudo pode estar relacionada à alta frequência de 

indivíduos cognitivamente normais. 

 

 

6.2 Perfil sociodemográfico dos indivíduos com DGA 

 

Entre os indivíduos com DGA, houve um predomínio de mulheres (61,3%) e 

de indivíduos brancos (72%), em ambos os grupos com e sem comprometimento 

cognitivo. No entanto, não foi encontrada associação entre sexo ou raça e DGA em 

nenhum dos grupos estudados.  A ausência de associação entre sexo e DGA foi 

observada em estudos neuropatológicos prévios, porém com algumas limitações 

devido ao tamanho da amostra.23,36,42,68,70,113 Até o momento, não foram publicados 

estudos avaliando a relação entre raça e DGA. Certamente estudos futuros serão 

necessários para que esses resultados preliminares sejam melhor compreendidos.   

 

 

Adicionalmente, os indivíduos com DGA possuíam, predominantemente, uma 

baixa escolaridade e um baixo nível socioeconômico. Apenas 20% dos indivíduos 

DGA possuíam mais do que quatro anos de escolaridade. Não foi encontrada 

associação entre DGA e escolaridade, entretanto baixo nível socioeconômico se 

associou a DGA em ambos os grupos com e sem comprometimento cognitivo. Assim 

como raça, não existem dados sobre nível socioeconômico e escolaridade em 
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indivíduos com DGA. A associação entre baixo nível socioeconômico e risco de 

demência não é clara.  Alguns estudos sugerem um efeito protetor do alto nível 

socioeconômico, enquanto outros não relatam tal associação.114,115 Uma possível 

causa para os diferentes resultados é a heterogeneidade na definição de nível 

socioeconômico utilizada nos diversos estudos. Sattler et al.(2012) examinaram 321 

indivíduos selecionados aleatoriamente de registros de duas coortes. Eles 

observaram uma redução de 69% no risco de CCL/DA em indivíduos com alto nível 

socioeconômico quando comparados com aqueles de baixo nível 

socioeconômico.115  Em um estudo de base populacional realizado no Brasil por 

Nitrini et al.(2004) não foi encontrada associação entre o demência e baixo nível 

socioeconômico utilizando o critério ABIPEME.27 

 

 

6.3 Alterações de apetite e DGA  

 

Apesar da alta frequência de sintomas neuropsiquiátricos observados nos 

indivíduos com DGA (69%), apenas alteração de apetite mostrou associação com 

indivíduos DGA cognitivamente normais após análise multivariada. As bases 

neuroanatômicas envolvidas no controle do apetite não são completamente 

conhecidas até o momento, porém se acredita que os núcleos ventromedial e lateral 

do hipotálamo possuam um papel importante.116,117  

 

 

Ao contrário do que é observado na DA em que CA2 é relativamente 

resistente, o setor CA2 do hipocampo e o hipotálamo são extremamente vulneráveis 

na DGA.78,80  Interessantemente, estudos com modelos animais demonstraram um 

padrão de conectividade neuronal único entre hipocampo e hipotálamo. Segundo 

esses resultados, há conexões através de uma via aferente do núcleo 

paraventricular do hipotálamo para o setor CA2 do hipocampo.118-121 A maioria dos 

indivíduos com diagnóstico de DGA em nosso estudo possuía envolvimento precoce 

de CA2 (95,5%). No entanto, a existência de conexões entre o NTL e o setor CA2 do 

hipocampo não é conhecida, pois os estudos demonstrando conexões entre CA2 e 

hipotálamo foram realizados apenas em animais. Há evidências de que o NTL esteja 
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presente apenas em primatas superiores e seu padrão de conectividade é pouco 

conhecido.116 

 

 

Os resultados observados no presente estudo sugerem que as alterações do 

apetite possam ser um sintoma clínico associado a DGA.  Resultados prévios 

indicando o envolvimento do hipotálamo precedendo as alterações de CA2 na DGA 

podem explicar a associação das alterações de apetite em indivíduos DGA sem 

comprometimento cognitivo.11,36 Por outro lado, outros sintomas de apetite, 

geralmente presentes em indivíduos dementados, pode mascarar a presença de 

sintomas de alterações de apetite relacionadas à DGA. Tal fato poderia explicar a 

ausência de associação entre alterações de apetite e DGA nos indivíduos com 

comprometimento cognitivo. Infelizmente, o INP não fornece informações mais 

detalhadas sobre o tipo de alterações de apetite limitando uma análise mais 

detalhada.  

 

 

6.4 Patologia neurodegenerativa coexistente e cognição 

 

A ausência de um fenótipo clínico específico para diagnóstico clínico, a 

sobreposição de alterações neuropatológicas entre DGA e outras doenças, e a 

frequente associação de DGA com outras doenças dificultam a determinação do 

papel da DGA na cognição.  A presença de uma maior carga de patologia β-amiloide 

foi associada à DGA em indivíduos cognitivamente normais, contrário a achados 

prévios. Tolnay et al.(1999) avaliaram a presença de patologia β-amiloide em 

indivíduos cognitivamente normais, com DA e com DGA. Eles observaram que a 

patologia β-amiloide encontrada nos indivíduos com DGA assemelhava- se mais à 

encontrada nos controles do que nos casos DA, independente da presença de 

demência.122 Por outro lado, consistente com estudos prévios, a maioria dos 

indivíduos com DGA em nosso estudo possuía patologia neurofibrilar leve 

associada, correspondendo aos estágios de Braak I-III. Contudo, é importante 

ressaltar que a menor frequência de DGA em indivíduos com patologia neurofibrilar 

avançada pode ser explicada pela dificuldade em se identificar os GAs nesses 

casos.   
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Sabe-se que frequentemente as alterações patológicas da DGA se localizam 

na região límbica e raramente se propagam para regiões corticais, apresentando 

sintomas característicos de uma vcDFT. Em apenas 2,4% dos indivíduos com DGA, 

nos quais o padrão de propagação dos GAs foi avaliado, houve envolvimento 

cortical. Esses casos possuíam diagnóstico neuropatológico de DA associada com 

presença de patologia neurofibrilar grave, limitando possíveis associações.  

 

 

No grupo DGA com comprometimento cognitivo, a DGA era a única alteração 

presente, sem outras alterações neuropatológicas que pudessem explicar os 

sintomas, em 2,6%. A maioria dos indivíduos com DGA (59,3%) não possuíam 

alterações cognitivas, corroborando com resultados prévios que demonstram uma 

alta frequência de DGA em cognitivamente normais. Davis et al.(1997) relataram o 

diagnóstico de DGA em 23% dos 59 indivíduos idosos cognitivamente normais 

avaliados.48 Adicionalmente, Knopman et al.(2003) em um estudo avaliando 39 

indivíduos cognitivamente normais acima de 74 anos, diagnosticaram DGA em 10 

casos (25,6%).49 

 

 

O impacto da DGA no desenvolvimento de sintomas cognitivos permanece 

pouco claro. Estudos prévios analisaram indivíduos com DA associada à DGA na 

tentativa de determinar a contribuição dos GAs no desenvolvimento de demência, 

porém diferentes resultados foram relatados.13,14 No entanto, estudos 

neuropatológicos recentes tem sugerido um efeito protetor para a DGA no 

desenvolvimento dos sintomas cognitivos.21,123 Nossos resultados são compatíveis 

com os últimos resultados. Foi demonstrado que indivíduos com DGA possuem 

menor probabilidade de apresentar comprometimento cognitivo quando comparados 

a não-DGA com o mesmo estágio de patologia neurofibrilar, após correção para 

variáveis demográficas. Além disso, a DGA foi associada a um maior nível de 

patologia neurofibrilar em ambos os grupos com e sem comprometimento cognitivo. 

Em contraste com tais resultados, dois estudos prévios indicaram que a presença de 

GAs reduziria o limiar para o desenvolvimento de sintomas cognitivos na presença 

de patologia tipo Alzheimer.13,14 
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6.5 APOE 

 

Não foi identificada nenhuma associação entre um específico alelo da APOE 

e a presença de DGA.  Ghebremedhin  et al.(1998) encontraram a associação entre 

o alelo ε2 da APOE e DGA sugerindo que  presença desse alelo como um fator de 

risco para o desenvolvimento de DGA.84  Estudos subsequentes não confirmaram tal 

resultado e nem relataram a associação de DGA com outro alelo.68,86 

 

 

6.6 Considerações Finais 

 

O presente estudo foi limitado pela ausência de dados de uma história clínica 

completa e pelo desenho retrospectivo do estudo. A frequência de patologia DGA 

em indivíduos com patologia tipo DA avançada pode estar subestimada em nossa 

amostra. Nesses casos a realização de anticorpos específicos para as isoformas da 

proteína tau podem auxiliar o diagnóstco de DGA, mesmo na presença de patologia 

neurofibrilar grave. Apesar dessas limitações, este estudo é o primeiro a analisar as 

características sociodemográficas de indivíduos com DGA. Adicionalmente, a 

associação entre DGA e alterações do apetite observadas podem estar relacionadas 

à vulnerabilidade do hipotálamo às alterações neuropatológicas da DGA 

previamente relatadas.  
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7 CONCLUSÕES 

 

Os mecanismos fisiopatológicos envolvidos na DGA permanecem pouco 

compreendidos, apesar de um crescente interesse nos estudos sobre DGA. Em 

indivíduos cognitivamente normais, a DGA associou-se a alterações do apetite, 

sugerindo que tal sintoma possa estar relacionado à DGA. A hipótese de que tal 

sintoma possa estar associado à vulnerabilidade do hipotalâmo às lesões 

neuropatológicas da DGA precisa ser melhor investigada.  

 

 

Adicionalmente, a observação de que a DGA é frequentemente diagnosticada 

em indivíduos cognitivamente normais representa um aspecto importante a ser 

investigado em futuros estudos.  Os resultados desse estudo sugerem que a DGA 

possa exercer um papel protetor, reduzindo ou retardando a expressão clínica da 

demência. Novos estudos são necessários para que possamos entender como a 

DGA pode preservar a cognição mesmo em indivíduos com patologias 

neurodegenerativas coexistentes, principalmente do tipo Alzheimer.  O entendimento 

dos mecanismos envolvidos nesse efeito pode fornecer novas ferramentas para o 

desenvolvimento de tratamentos para DA.  
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