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RESUMO

Souza AS. Espectroscopia de prótons na demência de Alzheimer e no
comprometimento cognitivo [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2005.

Este trabalho visa investigar as diferenças e as possíveis correlações
entre os achados neuroquímicos da espectroscopia de prótons (1H-ERM) e a
performance cognitiva nas escalas do MEEM, BRDS e FAST na doença de
Alzheimer (DA) e no comprometimento cognitivo amnéstico (CCA)
comparando-os com indivíduos sem alterações cognitivas (grupo controle
normal - CN). Foi analisada uma amostra de 25 indivíduos com DA (CDR≥1),
10 com CCA (CDR=0.5) e 33 controles normais (CDR=0). O diagnóstico da
DA foi baseado nos critérios do DSM-IV e NINCDS-ADRDA, e do CCA nos
critérios adaptados de Petersen e cols. A 1H-ERM foi realizada em aparelho
de 1.5T (TE=31ms) com técnica de voxel único posicionado no córtex
parietal-cíngulo posterior, com análise das razões metabólicas NAA/Cr,
Col/Cr, MI/Cr e MI/NAA. Houve um intervalo máximo de 2 semanas entre a
realização da 1H-ERM e da testagem cognitiva. A 1H-ERM diferenciou de
forma significativa (p<0.002) os grupos DA e CN ao utilizar as razões
NAA/Cr e MI/NAA. As razões MI/Cr e Col/Cr não diferenciaram os grupos DA
e CN. Nenhuma razão da 1H-ERM foi capaz de diferenciar os grupos CN e
CCA, e CCA e DA. As escalas BRDS (pontuação total) e FAST conseguiram
diferenciar de forma significativa os grupos CN vs. DA, CN vs. CCA, e CCA

vs. DA (p<0.05). As escalas MEEM e BRDS (atividades cotidianas)
diferenciaram significativamente os grupos CN vs. DA, e CCA vs. DA
(p<0.001). Houve correlação significativa da razão NAA/Cr com as escalas
BRDS (pontuação total e atividades cotidianas) e FAST (p≤0.002). A razão
MI/NAA apresentou correlação significativa com as escalas MEEM, BRDS
(pontuação total e atividades cotidianas) e FAST (p≤0.036). Os melhores
índices de correlação foram obtidos entre a razão NAA/Cr e as escalas
BRDS PT (r=- 0.532) e com o FAST (r=-0.507). Ao utilizar a análise da
função discriminante, comparando os grupos CN e CCA, as escalas BRDS
(pontuação total e atividades cotidianas) e FAST juntas atingiram 88.9% de
sensibilidade, 90% de especificidade e 89.7% de acurácia diagnóstica
global. Ao incluir as razões NAA/Cr e MI/NAA, não se observou modificação
na sensibilidade, mas houve um incremento de 5 pontos percentuais na
especificidade, e de 3.4% na acurácia. Ao comparar os grupos CN e DA,
estas

mesmas

escalas

neuropsiquiátricas

apresentaram

100%

de

sensibilidade, 90% de especificidade, e 95.3% de acurácia. Ao adicionar as
mesmas razões metabólicas da 1H-ERM, obteve-se um incremento de 5%
na especificidade e de 2.4% na acurácia diagnóstica, que por sua vez
passaram a atingir, respectivamente, 95% e 97.7%.
Estes resultados demonstram que a combinação da
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H-ERM do

córtex parietal-cíngulo posterior com escalas neuropsiquiátricas simples
aumentam significativamente a capacidade de detecção dos indivíduos com
CCA e DA. Este achado, se confirmado, sinaliza que a 1H-ERM pode ter
grande valor na identificação dos indivíduos com comprometimento cognitivo

amnéstico e com doença de Alzheimer inicial, quando as alterações
cognitivas e de memória ainda são sutis, sendo um método que pode ser
facilmente incorporado a rotina anatômica da ressonância magnética, com
potencial para ter um impacto sócio-econômico significativo.

SUMMARY

Souza AS. Proton spectroscopy in Alzheimer’s dementia and amnestic mild
cognitive impairment. [thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2005.

This study aimed to investigate the differences and possible
correlations between magnetic resonance proton spectroscopy (1 H MRS)
findings and the cognitive perfomance with MMSE, BRDS and FAST scales
in Alzheimer’s disease (AD) and in amnestic mild cognitive impairment (MCIA), in comparison to normal control individuals (NC). We studied 25 AD
patients (CDR≥1), 10 MCI-A (CDR=0.5) and 33 normal controls (CDR=0). AD
diagnosis was based on DSM-IV and NINCDS-ADRDA criteria, and MCI-A
was based on Petersen’s modified criteria. 1 H MRS was acquired in a 1.5T
magnet (TE=31msec), with single voxel technique, including the posterior
parietal-cingulate region, and analysed NAA/Cr, Cho/Cr, MI/Cr and MI/NAA
ratios. 1 H MRS and cognitive testing were accomplished within a fortnight
period. The NAA/Cr and MI/NAA ratios were significantly different (p<0.005)
in AD patients compared to controls. The MI/Cr and Cho/Cr ratios failed to
differentiate the AD and NC groups. None of the metabolic ratios obtained on
1

H MRS study was able to distinguish the groups MCI-A from NC, or MCI-A

from AD. The BRDS (TS – total score) and FAST scales significantly
distinguished the NC vs. AD, NC vs. MCI-A, and MCI-A vs. AD groups
(p<0.05). The MMSE and BRDS (EA – everyday activities) showed

significant differences between the NC vs. AD, and MCI-A vs. AD groups
(p<0.001). Significant correlations were found between NAA/Cr ratio and
BRDS (total score and everyday activities) and FAST scales (p≤0.002). The
MI/NAA ratio showed significant correlation (p≤0.036) with the following
scales: MMSE, BRDS (total score and everyday activities) and FAST. The
best correlation scores were obtained with: NAA/Cr ratio versus BRDS TS
scale (r=- 0.532), and NAA/Cr ratio versus FAST scale (r=-0.507). Comparing
the NC and MCI-A groups through the discriminant function analysis, the
overall sensitivity, specificity and accuracy obtained with the neuropsychiatric
tests (BRDS TS & EA, and FAST scales) were, respectively, 88.9%, 90%
and 89.7%. When we added the metabolic ratios NAA/Cr and MI/NAA to
these scales, sensitivity did not change, but specificity was increased by 5%,
and global accuracy by 3.4%. These neuropsychiatric tests alone achieved
100% in sensitivity, 90% in specificity and 95.3% in the global accuracy,
comparing the NC and AD groups. When we included the NAA/Cr and
MI/NAA ratios, 5% were added to specificity, and 2.4% to accuracy, which
finally achieved 95% and 97.7%, respectively.
These results demonstrate that 1 H MRS of the posterior parietalcingulate cortex in combination with simple neuropsychiatric evaluation
scales can significantly increase the diagnostic accuracy of MCI-A and AD
patients. This finding, if confirmed, indicates that 1 H MRS can be useful in the
detection of MCI-A and early AD individuals, when subtle cognitive and
memory dysfunction are present, being a method that can be easily added up

to anatomic MR routine examination, with potential to have a significant
social-economical impact.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Doença de Alzheimer – visão panorâmica

A doença de Alzheimer (DA) é uma condição neurodegenerativa
progressiva, inicialmente descrita em 1907 por Alois Alzheimer,
caracterizada por declínio cognitivo inexorável com deterioração do
quadro clínico ao longo de vários anos, desde do seu início até o
falecimento do paciente (Jost e Grossberg 1995; Galasko 1995; Jack
2000).
Constitui a causa mais comum de demência, representando
cerca

de

dois

terços

de

todos

os

casos

demenciais,

com

comprometimento preferencial do sexo feminino em comparação à
população masculina (Gao 1998). A incidência e a prevalência da
doença de Alzheimer crescem de maneira estável após os 65 anos de
idade (Gao 1998; Patwardhan 2004). Desta forma, 30% a 50% dos
indivíduos na oitava e nona décadas de vida vão apresentar esta
doença (Patwardhan 2004).
A média de sobrevivência varia de 6 a 8 anos a partir do
diagnóstico. Os primeiros sintomas são insidiosos e precedem o
diagnóstico em 2 a 3 anos (Jacobs 1995; Jost e Grossberg 1995; Linn
1995; Howieson 1997; Herlitz 1997; Fox 1998; Celsis 2000).
Os achados clínicos da doença de Alzheimer estabelecida já
foram bem estudados, porém, relativamente pouco se conhece sobre
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a fase sintomática inicial, e menos ainda sobre as manifestações présintomáticas da doença, o que dificulta o seu diagnóstico precoce
(Fox 1996 B; Fox 1998).

Figura 1 – Alois Alzheimer

O acometimento da memória episódica costuma ser o sintoma
mais precoce da doença de Alzheimer (Newman 1994; Soininen 1994;
Hodges e Patterson 1995; Linn 1995; Almkvist 1996; Fox 1998; Celsis
2000). Com o tempo, as deficiências cognitivas se multiplicam e
comprometem de modo progressivo as funções corticais superiores
(Flicker 1991; Rossor 1993; Fox 1998).
O

diagnóstico

definitivo

depende

da

confirmação

histopatológica, geralmente indisponível em vida (Fox 1996 B), além
de implicar em todos os riscos inerentes às abordagens invasivas. Os
achados histopatológicos característicos consistem de placas senis
(degeneração amilóide) e de emaranhados neurofibrilares (Arnold
1991; Braak e Braak 1991; Price 1991; Arriagada 1992; Mackenzie
1994; Fox 1996 A; Mackenzie 1996; Amend 1997; Celsis 2000), com

3

acometimento inicial e predominante do hipocampo (Fox 1996 A; Jack
2000).
É interessante observar que a doença de Alzheimer é uma
desordem heterogênea, para a qual contribuem fatores genéticos e
ambientais. Logo, é pouco provável que apenas um único teste
diagnóstico in vivo seja desenvolvido (Soininen e Scheltens 1998).
O diagnóstico da doença de Alzheimer (DA) durante a vida depende
de critérios que às vezes deixam margem para dúvidas (Blacker 1994;
Growdon 1999; Mirra 1991). Na prática, esta dificuldade é observada
especialmente em pacientes com demência leve ou questionável, em
um momento quando o diagnóstico etiológico preciso poderia permitir
benefício máximo com o uso de drogas específicas (Cummings 1996).
Dentre as várias ferramentas que atualmente buscam identificar as
alterações mais precoces sugestivas da doença de Alzheimer podemos citar
as

baterias

neuropsicológicas

e

neuropsiquiátricas,

os

marcadores

biológicos (proteína tau fosforilada – presente na massa neurofibrilar;
peptídeo Aβ1-42 – presente na placa neurítica), os marcadores genéticos
(alelo ε4 da apolipoproteína E – APOE; gene da proteína precursora
Aβ amilóide – APP; genes da presenilina 1 e 2), o estudo funcional
com

SPECT

e

PET,

o

estudo

anatômico

por

tomografia

computadorizada ou por ressonância magnética (incluindo volumetria
do hipocampo), e a bioquímica cerebral revelada na ressonância
magnética com a espectroscopia (ERM).
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Com o envelhecimento progressivo da sociedade, um número
crescente de pacientes desenvolverá quadros demenciais (Kaye 1998)
que deverão ser diferenciados do perfil cognitivo próprio da idade
avançada (Soininen e Scheltens 1998).
O estabelecimento do diagnóstico pré-clínico da doença de
Alzheimer, quando a maior parte da função cognitiva ainda está
preservada, e de medidas objetivas da sua progressão, poderiam
aumentar a eficiência do tratamento, desacelerando ou até mesmo
interrompendo a sua evolução (Fox 1996 A; Fox 1996 B; Kelly 1997;
Fox 1998; Fox e Rossor 1999; Celsis 2000;

Jack 2000; Rivas-

Vasquez 2004), com grande impacto sócio econômico.
Neste

contexto,

indivíduos

com

o

diagnóstico

de

comprometimento cognitivo leve (CCL) (Petersen 2001 A e B; RivasVasquez 2004) ganharam grande importância clínica, já que estes
pacientes apresentam uma taxa de conversão anual para DA de
aproximadamente 12% em comparação à população idosa normal,
que em contrapartida apresenta taxa de conversão de apenas 1-2%.
No seguimento dos pacientes com diagnóstico de CCL, 50% dos
indivíduos desenvolveram DA em 3-4 anos, e 80% evoluíram para DA
em 6 anos (Rivas-Vasquez 2004).
Logo, torna-se imperioso o diagnóstico precoce e preciso desta
patologia (Soininen e Scheltens 1998; Black 1999; Celsis 2000).
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. A bioquímica cerebral revelada pela espectroscopia de prótons

A espectroscopia de prótons ( 1 H-ERM) constitui uma nova
metodologia que permite a verificação da composição bioquímica do
tecido cerebral (Valenzuela 2001), de forma não invasiva, em
pacientes vivos ou em espécimes coletados post-mortem (Urenjak
1993). Este método utiliza e analisa volumes (voxels) posicionados de
acordo com a área de interesse.
A 1 H-ERM é mais comumente utilizada no meio clínico devido à
elevada abundância natural do 1 H (100%) nas estruturas orgânicas, e
por ser mais sensível às alterações da concentração dos metabólitos
cerebrais no mesmo indivíduo, permitindo a utilização de voxels
menores.
A figura 2 demonstra os principais metabólitos observados na
1

H-ERM (Castillo 1996; Valenzuela 2001; Ross 1996 e 1997):
N-acetilaspartato (NAA; dispersão química (δ) de 2.02 e 2.6

ppm).

Faz parte

do

grupo

N-acetil,

sendo

o

pico metabólito

predominante da curva espectroscópica (Castillo 1998). O NAA está
presente nos neurônios e em seus prolongamentos axonais e
dendríticos, mas não é encontrado em células gliais (Miller 1991;
Simmons 1991; Tsai e Coile 1995; Pfefferbaum 1999), apresentando
maior concentração no córtex cerebral em comparação à substância
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branca

(Kwo-On-Yuen 1994; Schuff 1998). Kwo-On-Yuen e cols.

(1994) demonstraram estabilidade da concentração do NAA em um
estudo post-mortem analisando várias regiões de cérebros normais de
indivíduos com idade variando de 38 a 75 anos. Alguns trabalhos
sugerem que o NAA poderia refletir o processo de mielinização em
adultos humanos (Bhakoo e Pearce 2000). O NAA também parece
experimentar modificações reversíveis em situações como esclerose
múltipla recorrente (De Stefano 1993; Bitsch 1999), na recuperação
de lesões cerebrais traumáticas (De Stefano 1995) e em alguns
pacientes com o complexo demencial da AIDS depois do tratamento
farmacológico (Vion-Dury 1995; Castillo 1996; Ross 1996; Valenzuela
2001). Logo, este metabólito é considerado, por excelência, como
marcador da densidade, funcionalidade e integridade neuronal (Miller
1991; Simmons 1991; Tsai e Coile 1995; Castillo 1996; Ross 1996;
Valenzuela 2001; Petrella 2003), podendo refletir a viabilidade
neuronal após diversos tipos de lesão.

Compostos associados à colina (Col; δ = 3.2 ppm).

Na

espectroscopia, seu pico corresponde aos níveis totais da colina
móvel, que incluem a colina livre, a acetilcolina, a glicerofosforilcolina
(bioproduto da cisão da fosfatidilcolina) e a fosfocolina (precursor da
fosfatidilcolina). A colina é um precursor limitante da síntese da
acetilcolina e é um precursor da fosfatidilcolina das membranas
celulares. É considerado um marcador da quebra e reparação das
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membranas

celulares

já

que

correlações

significativas

foram

observadas nos níveis regionais da colina em tumores cerebrais
(Miller 1996). A elevação dos seus níveis provavelmente reflete o
aumento da síntese de membranas ou do número de células, como
observado em tumores.
Mio-inositol (MI; δ = 3.56 ppm). Estima-se que 70% do pico do
MI correspondam a MI livre, e que 15% ao MI fosfato. É quase
exclusivamente observado nas células gliais, onde funciona como um
importante

osmólito;

também

é

um

precursor

da

mielina

fosfatidilinositol e da onipresente cascata mensageira do fosfato de
inositol. Pode servir como um agente desintoxicante no cérebro assim
como no fígado (Ross 1991). A elevação dos seus níveis podem
corresponder a gliose, disfunção de membranas, e/ou anormalidades
do citoesqueleto (Petrella 2003). Porém, é importante salientar que
algumas condições clínicas podem determinar elevação dos seus
níveis, tais como o diabettes mellitus (Kreis 1992; Miller 1993; Shonk
1995; Valenzuela 2001), a insuficiência renal crônica e a intoxicação
por monóxido de carbono (Shonk 1995; Valenzuela 2001); ou a sua
redução, como observado na encefalopatia hepática (Miller 1993).
Creatina + Fosfocreatina (Cr; δ = 3.03 e 3.9 ppm). O equilíbrio
da reação fosfocreatina-creatina reflete o metabolismo energético das
células cerebrais, desempenhando o papel de reserva dos fosfatos de alta
energia para o sistema ADP-ATP (Miller 1991). Espelha a saúde da
utilização e armazenamento da energia sistêmica. É considerado
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como metabólito de referência individual para quantificar outros
metabólitos do parênquima cerebral, já que seus níveis permanecem
estáveis em diversas situações patológicas, e ao longo de meses em um
mesmo indivíduo (Moats 1995). Fatores conhecidos que afetam os
níveis da Cr incluem a idade (Chang 1996) e doença da substância
branca (Oppenheimer 1995).

Figura 2 – Curva metabólica da espectroscopia de prótons de um
indivíduo

normal.

A

distribuição

dos

diferentes

metabólitos

é

observada ao longo do eixo x (dispersão química, em partes por
milhão - ppm), demonstrando os seguintes metabólitos: NAA (2.02
ppm), Cr (3.0 ppm), Col (3.2 ppm) e MI (3.56 ppm). A amplitude de
cada pico metabólico é definida no eixo y (unidades arbitrárias de
intensidade).
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2.2. Espectroscopia de prótons e a doença de Alzheimer - Achados da
literatura

A

1

H-ERM tem demonstrado ser uma ferramenta valiosa no

diagnóstico de doenças neurológicas e neuropsiquiátricas (Rudkin e
Arnold

1999),

sendo

uma

técnica

não-invasiva,

que

fornece

informações químicas diretas sobre a concentração dos metabólitos
que existem nas diferentes células, e em concentrações variáveis no
tecido cerebral (Urenjak 1993).
Os metabólitos mais importantes no diagnóstico das doenças
neurológicas degenerativas primárias são: N-acetilaspartato (NAA),
mioinositol (MI), compostos colina associados (Col), e creatina +
fosfocreatina (Cr) (Castillo 1996; Ross 1996 e 1997; Valenzuela
2001).
Uma das mais importantes aplicações clínicas da 1 H-ERM é a
sua habilidade de quantificar a perda e/ou o dano neuronal reversível
através do NAA, mesmo quando o ressonância magnética estrutural é
normal (Shonk 1995; Ross 1997; Firbank 2002).
A redução dos níveis do NAA no cérebro de pacientes com
doença de Alzheimer é um achado consistente e estatisticamente
significativo (Klunk 1992; Miller 1993; Kwo-On-Yuen

1994; Moats

1995; Mohankrishnan 1995; Shonk 1995; Klunk 1996; Parnetti 1996;
Parnetti 1997; Doraiswamy 2000; Lazeyras 1998; Schuff 1998; Rai
1999; Jessen 2000; Kantarci 2000, 2002 e 2003; Huang 2001;
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Antuono 2001; Firbank 2002), sendo que a depleção do NAA é mais
pronunciada no córtex do que na substância branca (Kwo-On-Yuen
1994). Estudos que controlaram a quantidade de líquor ou o grau de
atrofia no interior do voxel sugerem que a depleção do NAA,
observada na doença de Alzheimer, independe do grau de atrofia
(Schuff 1997; Schuff 1998; Valenzuela 2001).

Figura 3 – Curva metabólica da espectroscopia de prótons de um
indivíduo com doença de Alzheimer. Observa-se diminuição do nível
do N-acetilaspartato (NAA) e elevação do nível do mioinositol (MI).
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Muitos estudos também reportaram elevação anormal do MI
(Miller 1993; Shonk 1995; Lazeyras 1998; Adalsteinsson 2000; Jessen
2000; Kantarci 2000, 2002 e 2003; Huang 2001; Antuono 2001;
Valenzuela 2001; Firbank 2002), em torno de 15 a 20%, na substância
cinzenta de pacientes com doença de Alzheimer (Miller 1993; Shonk
1995; Valenzuela 2001; Firbank 2002) (Figura 3).
deficiência

de

memória

associada

à

idade

Pacientes com

não

demonstraram

elevação significativa do MI na região têmporo-parietal (Parnetti
1996).
Alguns autores observaram que o aumento do mioinositol
precedeu as alterações do NAA, que por sua vez se torna mais
conspícuo à medida que outros deficits cognitivos são adicionados ao
comprometimento anterógrado da memória, e ao início definitivo do
quadro demencial (Kantarci 2000; Huang 2001). Já que o mioinositol
predomina nas células gliais, estes achados têm sido interpretados
como evidência de proliferação glial que precede a perda neuronal
(melhor

sinalizada

pelas

alterações

no

NAA,

o

que

ocorre

relativamente mais tarde na progressão da DA).
A especificidade clínica da diminuição do nível do NAA para a
doença de Alzheimer é baixa. E o aumento do MI também não parece
ser um achado específico da DA, tendo sido verificado inclusive na
demência fronto-temporal (Ernst 1997). Porém, a associação das
informações obtidas com o NAA e o MI aumentaram a acurácia do
diagnóstico. A utilização da razão MI/NAA ou NAA/MI tem sido
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importante na discriminação de possíveis casos da doença de
Alzheimer em comparação a pacientes-controle pareados pela idade
(Parnetti 1997; Rose 1999; Kantarci 2003), já tendo sido demonstrada
correlação significativa entre a razão MI/NAA e a pontuação obtida no
Mini-Exame do Estado Mental (Rose 1999).
Neste sentido, a

1

H-ERM foi bem sucedida na diferenciação

entre DA e a demência fronto-temporal (Ernst 1997), e com a
demência vascular (Rai 1999), condições que podem se apresentar
como importantes desafios diagnósticos nas suas fases iniciais. A 1 HERM também tem sido cada vez mais empregada no diagnóstico
diferencial das demências senil e pré-senil.
Já que as alterações patológicas cerebrais da DA refletem uma
complexa combinação de perda sináptica, disfunção e perda neuronal,
proliferação glial, deposição de emaranhados neurofibrilares e de
placas amilóides (Hof 1992; Huesgen 1993; Gómez-Isla 1997;
Mesulam

2000;

Giannakopoulos

2003),

a

1

H-ERM

parece

ser

adequada para detectar e rastrear estas alterações ao longo da
evolução da doença, de forma não invasiva (Adalsteinsson 2000;
Jessen 2001), além de poder aferir os efeitos clínicos significativos do
tratamento.
Desta forma, a espectroscopia de prótons parece ter um papel
útil no prognóstico da função mental e no delineamento da progressão
da doença, estreitando o hiato entre os achados clínicos clássicos da
demência, e os achados histopatológicos e neuroquímicos post-
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mortem nos pacientes com doença de Alzheimer (Blessed 1968; Perry
1978).
Apesar do lobo temporal medial (córtex entorrinal e formação
hipocampal) ser a região mais precoce e gravemente comprometida
na doença de Alzheimer, a utilidade clínica da 1 H-ERM desta região
tem sido limitada por inconveniências técnicas como: as reduzidas
dimensões destas estruturas anatômicas, necessitando de voxels
muito pequenos, o que prejudicaria a qualidade da relação sinal/ruído
na aquisição espectroscópica (Shonk 1995); e campo magnético nãohomogêneo causado pela interface com osso e/ou ar próximas ao
hipocampo, produzindo picos espectrais alargados, e tornando a
análise quantitativa difícil (Castillo 1996; Schuff 1997; Tien 1997;
Hayman 1998; Jessen 2000; Kantarci 2000 e 2002).

2.3. Espectroscopia de prótons na doença de Alzheimer e sua
correlação com escalas neuropsicológicas – Achados da literatura

Em comparação às alterações dos metabólitos na doença de
Alzheimer
alterações

observadas
metabólicas

através

1

da

cerebrais

H-ERM,

em

o

relação

significado
à

das

performance

neuropsicológica foi pior caracterizada.
No estudo de Adalsteinsson (2000), os pacientes foram
submetidos a uma escala de classificação de demência - Dementia
Rating Scale (Mattis 1988), mas os autores não avaliaram a relação
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entre os metabólitos cerebrais obtidos na 1 H-ERM e os escores da
escala aplicada com a progressão da demência ou com a taxa de
deterioração cognitiva.
Schuff e cols. (1998) demonstraram correlação fraca, mas
significativa (r=0.42, p=0.03) entre a pontuação no mini-exame do
estado mental (MEEM) e o nível do NAA cortical póstero-mesial. O
mioinositol não foi aferido neste estudo devido a utilização de tempo
de eco longo no protocolo adotado, e o estadiamento da demência
apenas se baseou na performance no MEEM, e não em escalas como
o Escore Clínico da Demência (CDR – Clinical Dementia Rating) ou a
escala de demência de Blessed-Roth (Blessed-Roth Dementia Scale –
BRDS).
Kantarci e cols.

(2000) estudaram 63 controles normais

(CDR=0), 21 pacientes com comprometimento cognitivo leve (CCL)
(CDR=0.5) e 21 pacientes com DA (CDR≥1) com uma bateria
neuropsicológica que incluiu o MEEM, as escalas WAIS-R (Wechsler
Adult Intelligence Scale-Revised full-scale IQ), e DRS (Dementia
Rating Scale), e os subtestes de memória lógica e de reprodução
visual do WMS-R (Wechsler Memory Scale-Revised). Houve uma
significativa redução do NAA no córtex póstero-mesial do grupo DA, e
um aumento do MI nos pacientes com CCL e DA em comparação aos
controles. Os autores não abordaram adicionalmente as interessantes
relações

entre

neuropsicológica.

os

metabólitos

cerebrais

e

a

performance
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Pfefferbaum e cols. (1999) estudaram 16 pacientes com DA e
19 controles idosos pareados para idade, sexo e escolaridade, e
escores de inteligência pré-morbidos. O NAA estava diminuído, e a Cr
e a Col estavam aumentadas na substância cinzenta de pacientes
com DA, mas apenas a Cr e a Col demostraram correlação
significativa

com

os

escores

do

teste

de

reconhecimento

de

Warrington (Warrington Recognition Test). Embora o grupo com DA
tenha tido pior desempenho do que os controles no teste de
nomeação de Boston (Boston Naming Test), a performance nesta
tarefa não se correlacionou aos achados da 1 H-ERM.
Huang e cols. (2001) utilizaram as variações no MEEM para
categorizar o comprometimento cognitivo de 21 pacientes com DA e
17 controles normais, pareados para a idade. Os escores do MEEM
foram diretamente relacionados ao NAA no córtex parietal lateral e
póstero-mesial. Mais uma vez, nenhum indicador do estágio de
demência foi utilizado.
No primeiro estudo de Jessen e cols. (2000) foi observada
redução da razão NAA/Cr no lobo temporal medial de pacientes com
DA, mas nenhuma correlação foi encontrada entre a redução do
NAA/Cr e os escores cognitivos estimados pelo MEEM e a parte
cognitiva do ADAS-Cog (Alzheimer’s Disease Assessment ScaleCognitive

Subscale)

em

comparação

com

indivíduos

normais.

Entretanto, Jessen e cols. (2001) posteriormente seguiram 13
pacientes com DA, e demonstraram que a redução do NAA/Cr no lobo
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temporal medial apresentava elevada correlação com a progressão
individual da doença avaliada pelo MEEM e pelo ADAS-Cog.
Poucos dos estudos acima mencionados tentaram correlacionar a
situação/condição funcional dos pacientes com DA com os achados da 1HERM.
Já que o diagnóstico de demência requer que o declínio cognitivo
cause prejuízo nas atividades básicas e intrumentais da vida diária, que
podem ser avaliadas por escalas como a “Activities of Daily Living/
Instrumental Activities of Daily Living” (ADL/IADL) (APA 1994 e 2000),
seria importante conhecer se existe qualquer relação entre os índices
do ADL/IADL e as alterações nos metabólitos cerebrais.
Na literatura, os principais resultados da espectroscopia de
prótons na doença de Alzheimer são descritos na tabela 1.

Tabela 1 – Principais resultados (em ordem temporal) dos trabalhos de 1HERM dos grupos DA ou CCL em comparação ao grupo CN.
Estudo / Ano

TE (ms)

Tipo

População

Posição do voxel

NAA

MI

Col

Klunk 1992

-

PM

12 DA;

córtex frontal e

↓

-

-

5 CN

temporal

11 DA;

substância branca

↓

↑

-

10 CN

parietal;

Miller 1993

30

IV

substância
cinzenta occipital

17

Kwo-On-Yuen

-

PM

7 DA; 7 CN

↓

-

-

↓

-

↓

córtex posterior

↓

↑

-

Occipital

↓

↑

SA

12 DA;

córtex frontal e

-

↑

-

11 CN;

parieto-temporal

↓

↑

-

Hipocampo

↓

-

-

15 DA;

substância

↓

↑

↑

14 CN

cinzenta cortical e

1994

córtex primário,
córtex associativo
temporal e frontal
e região límbica
(giro parahipocampal)

Meyerhoff

30

IV

1994

8 DA;

substância

10 CN

cinzenta e
subcortical;
substância branca
(anterior, média,
posterior)

Moats 1995

30

IV

21 DA;
3 CN
jovens

Shonk 1995

30

IV

65 DA;
39 OD;
10 DFT;
98 SD;
32 CN

Ernst 1997

30

IV

14 DFT
Parnetti 1997

30

IV

13 DA;

córtex temporal e

7 CN

substância branca
frontal

Schuff 1997

135

IV

12 DA;
17 CN

Lazeyras 1998

20

IV

subcortical;
substância branca

18

Schuff 1998

135

IV

28 DA;

substância

↓

-

-

22 CN

cinzenta e

Multivoxel

↓

-

↑

Multivoxel

↓

-

SA

occipital, parietal

↓

-

↓

21 DA;

temporal superior

↓

↑

↑

21 CCL;

esquerdo; cíngulo

63 CN

posterior

18 DA;

cíngulo posterior

↓

↑

-

Hipocampo

↓

↑

-

occipital, parietal

↓

↑

↑

temporal medial;

↓

-

-

↓

↑

↓

↓

-

-

subcortical;
substância branca
(anterior, média,
posterior)
Pferfferbaum

144

IV

1999

16 DA;
19 CN
idosos;
15 CN
jovens

Adalsteinsson

144

IV

2000
Jessen 2000

12 DA;
14 CN

272

IV

20 DA;
18 CN

Kantarci 2000

30 e

IV

135

Antuono 2001

68

IV

12 CN
Engelhardt

50

IV

2001
Huang 2001

40 DA;
20 CN

30

IV

21 DA;
17 CN

Jessen 2001

272

IV

13 DA

córtex primário
Chantal 2002

50

IV

14 DA;

temporal medial,

14 CN

córtex frontal e
parieto temporal

Kantarci 2002

30

IV

22 DA;
61 CN;
24 CCL

cíngulo posterior

19

Kantarci 2003

30 e

IV

135

20 DA;

cíngulo posterior

↓

↑

↑

24 DA;

hipocampos,

↓

-

-

24 CN;

córtex frontal,

17 CIND

córtex parietal

34 DA;

hipocampo;

↓

SA

SA

12 CN

cíngulo posterior

20 CCL;
41 CN

Chao 2005

Engelhardt

135

IV

30

IV

2005

TE – tempo de eco; IV – in vivo; PM – post-mortem; DA – doença de
Alzheimer; CN – controle normal; CCL – comprometimento cognitivo leve;
CIND – comprometimento cognitivo sem demência; DFT – demência frontotemporal; DV – demência vascular; OD – outras demências; NAA – Nacetilaspartato; MI – mioinositol; Col – compostos colina associados.
↓ - redução; ↑ - elevação; SA – sem alterações

2.4. Histopatologia da doença de Alzheimer.

A

doença

de

Alzheimer

é

caracterizada

pelo

acúmulo

progressivo de substâncias insolúveis no sistema nervoso central que
habitualmente não são encontradas em pessoas normais. Estas
substâncias determinam a lesão de grandes neurônios corticais que
auxiliam na cognição, tendo início nos lobos temporais (figuras 4 e 5)
(Hyman 1984; Hyman 1986; Esiri 1990; Braak e Braak 1991; Petrella
2003) e posteriormente comprometendo o neocórtex remanescente e
as áreas corticais associativas (Hyman 1984; Esiri 1990; Braak e
Braak 1991; Petrella 2003).
Acredita-se que o comprometimento neuronal seja decorrente
do aparecimento das placas senis (amilóides) extracelulares e dos
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emaranhados neurofibrilares (ENF) intracelulares, que parecem ter
origem independente (Braak e Braak 1991; Petrella 2003). Estas substâncias
não se distribuem randomicamente, apresentando um padrão característico
de arranjo (Braak e Braak 1991).
Os emaranhados neurofibrilares demonstram correlação com a
presença ou gravidade da demência, fato que não foi demonstrado com a
distribuição e a densidade das placas amilóides (Morris 1991; Arriagada
1992; Braak e Braak 1991; Petrella 2003). Por outro lado, a placa amilóide
(associada a axônios e dendritos distróficos, e a células gliais reativas) é que
parece ser um achado mais específico da DA, e não os emaranhados
neurofibrilares (Braak e Braak 1991; Petrella 2003).
No entanto, vários estudos in vivo e in vitro também demonstraram
que a proteína β amilóide pode ser diretamente tóxica aos neurônios,
levando a fosforilação da proteína tau, o principal componente dos
emaranhados neurofibrilares (Petrella 2003).

2.4.1. Placas senis (amilóides)
O córtex cerebral, em especial o isocórtex, é o sítio de eleição para a
deposição amilóide (Braak e Braak 1991).
Agregados extracelulares de proteína amilóide são encontrados no
cérebro de todos os pacientes com DA, estando intimamente relacionados a
axônios e dendritos distróficos, microglia ativada e astrócitos reativos. O seu
principal componente é a proteína β amilóide, que é característica da DA, e
resulta da quebra da proteína precursora amilóide (APP). Esta glicoproteína
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é encontrada em grande quantidade na membrana celular de virtualmente
todas as células, mas com concentração especialmente alta nas membranas
dos neurônios, sendo secretada no espaço extracelular ao longo da vida. As
enzimas responsáveis pela quebra normal ou anormal da APP são as
secretases α, β, γ. A produção aumentada da proteína β amilóide leva a sua
precipitação, agregação e deposição progressiva em forma de placas.
Acredita-se que o crescimento destas placas incite as respostas inflamatória
e oxidativa, levando progressivamente a perda da função neuronal e a lesão
do complexo hipocampal e do córtex cerebral (Petrella 2003).
Evidências recentes sugerem que alterações genéticas da doença de
Alzheimer familial resultem na produção aumentada da proteína β amilóide.
Mutações genéticas no gene da APP, levando a sua quebra anormal, estão
localizadas no cromossomo 21, e estão presentes em pacientes com a
forma familial rara de início precoce da doença. Mutações dos genes da
presenilina 1 e 2 (PS-1 e PS-2), nos cromossomos 1 e 14, respectivamente,
estão associados ao início precoce da forma familial da doença de
Alzheimer. Estudos post-mortem em pacientes com trissomia do 21
(síndrome de Down) e naqueles que carreiam genes de susceptibilidade
para a DA têm demonstrado que o acúmulo da proteína β amilóide no córtex
é um evento invariável na fisiopatologia da DA, às vezes ocorrendo décadas
antes que os sintomas se tornem aparentes (Petrella 2003).
Dadas essas evidências, sugere-se que a DA possa representar não
apenas uma única entidade, mas sim uma síndrome resultante de diferentes
determinantes genéticos que apresentam um fenótipo comum com a
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deposição amilóide e a degeneração neuronal em áreas específicas do
cérebro (Petrella 2003).

2.4.1.1. Progressão histopatológica das placas senis
Foram descritos três estágios de evolução gradual da deposição das
placas (Braak e Braak 1991; Petrella 2003):
Estágio A – reduzida densidade de depósitos amilóides encontrados
inicialmente no isocórtex, particularmente as porções basais dos lobos
frontal, temporal e occipital. A formação hipocampal permanece livre dos
amilóides. Algumas camadas do presubiculum e do córtex entorrinal também
são comprometidas.
Estágio B – Moderada densidade de depósitos amilóides presentes
na maioria das áreas isocorticais associativas. Apenas as áreas sensoriais e
motoras primárias permanecem livres de depósitos ou contém pequena
quantidade de amilóide. A formação hipocampal é levemente comprometida.
Estágio C – Depósitos maciços são encontrados virtualmente em
todas as áreas isocorticais, incluindo as áreas primárias altamente
mielinizadas do neocórtex, cujo comprometimento caracteriza este estágio.
A formação hipocampal apresenta poucos depósitos e demonstra o mesmo
padrão do estágio B. Observa-se também o comprometimento gradual de
várias estruturas subcorticais. O estriado pode ser acometido pela deposição
amilóide. Deposição menos significativa é observada em quase todos os
núcleos dos tálamos e hipotálamo, assim como nos núcleos rubro e
subtalâmico. A substância nigra, pars compacta, permanece praticamente
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livre dos depósitos amilóides. A camada molecular do córtex cerebelar pode
exibir amilóides.

2.4.2. Emaranhados neurofibrilares
Consistem de feixes intraneuronais de filamentos pareados em forma
de espiral compostos por uma proteína anormal associada ao microtúbulo,
conhecida como proteína tau (Petrella 2003).
Virtualmente todos os cérebros de pacientes com DA contêm
emaranhados

neurofibrilares.

Não

existe

evidência

de

defeitos

na

codificação genética para a proteína tau em pacientes com a forma familial
da DA. Vários estudos demonstraram níveis elevados da proteína tau no
líquor de pacientes com DA em comparação aos níveis obtidos em controles
pareados para a idade (Petrella 2003).

2.4.2.1. Progressão histopatológica dos emaranhados neurofibrilares
Foram descritos seis estágios que apresentam correlação com a
evolução da demência (Braak e Braak 1991; Petrella 2003):
Estágio I – caracterizado pelo aparecimento de ENF em neurônios da
região transentorrinal, uma complexa zona de transição localizada entre a
região entorrinal e o isocórtex temporal contíguo;
Estágio II – há maior comprometimento da região transentorrinal,
com progressão para a região entorrinal e à formação hipocampal (setor 1
do corno de Ammon – CA1);
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Os estágios I e II são caracterizados pelo comprometimento
preferencial da região transentorrinal, com discreto acometimento do
hipocampo, e ausência virtual de alterações isocorticais, sendo considerados
como os “estágios transentorrinais”, pré-sintomáticos.
Estágio III – observa-se comprometimento característico das regiões
entorrinal e transentorrinal. A formação hipocampal demonstra apenas
moderado comprometimento da região CA1. As áreas CA2 a CA4 do corno
de Ammon geralmente permanecem livres destas alterações. As células
piramidais do subiculum começam a apresentar ENF. O isocórtex
permanece praticamente livre de alterações ou pode ser apenas afetado
discretamente.
Estágio IV – nota-se comprometimento significativo das regiões
entorrinal e transentorrinal. A formação hipocampal já contém numerosos
ENF nas região CA1. O subiculum é discretamente afetado. O isocórtex é
discretamente comprometido, mas as áreas sensitiva e motora primárias não
demonstram alterações. O complexo córtico-medial da amígdala é bastante
afetado. Também se observa comprometimento de vários núcleos
subcorticais com extensas projeções para o córtex, entre eles o sistema
colinérgico do prosencéfalo basal, incluindo o núcleo basal de Meynert.
O principal achado dos estágios III e IV é o acometimento significativo
das

regiões

entorrinal

e

transentorrinal,

com

leve

a

moderado

comprometimento da formação hipocampal, levando a interrupção da alça
límbica que é responsável pela transferência bidirecional de informações
entre o neocórtex e a formação hipocampal, sendo considerados os
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“estágios límbicos”. Pacientes nestes estágios podem apresentar sintomas
de comprometimento cognitivo leve ou DA prodrômica, embora os sintomas
possam ser mascarados pela grande capacidade de reserva cognitiva em
alguns pacientes.
Estágio V – o achado principal deste estágio é o significativo
comprometimento do isocórtex, envolvendo áreas associativas e primárias
(sensorial e motora). Nos casos onde o isocórtex é apenas discretamente
comprometido, as alterações estão confinadas à região retro-esplenial, às
porções basais mediais e inferiores dos lobos temporais e occipitais, sendo
posteriormente observado o acometimento das porções ântero-basal da
ínsula e do córtex órbito-frontal. Neste estágio também são observadas
alterações

significativas

nas

regiões

entorrinal

e

transentorrinal,

e

comprometimento de virtualmente todos os componentes da formação
hipocampal.
Estágio VI – Todas as áreas isocorticais associativas estão
marcadamente acometidas, com significativo comprometimento da área
sensitiva primária. As áreas motoras permanecem relativamente poupadas.
Observa-se também comprometimento do sistema extrapiramidal.
O

principal

achado

dos

estágios

V

e

VI

é

o

assolador

comprometimento do isocórtex, incluindo todas as alterações descritas nas
fases anteriores. Os estágios V e VI são denotados como os “estágios
isocorticais”, e geralmente são caracterizadas por demência grave.
É interessante notar que significativas alterações neurofibrilares se
correlacionam, de forma consistente, com grandes densidades de depósitos
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amilóides. Por outro lado, depósitos amilóides significativos nem sempre são
acompanhados por comprometimento neurofibrilar (Braak e Braak 1991).

Figura 4 – Corte histológico do hipocampo normal. Giro denteado (1)
e corno de Ammon (2).

O seu córtex de três camadas é seguido

inferiormente pelo subiculum (3) que tem quatro, cinco e depois seis
camadas quando ele se une ao giro para-hipocampal (4). Demais
estruturas anatômicas demonstradas: corpo geniculado lateral (5);
corno inferior do ventrículo lateral (6); fímbria do fórnix (7). Permissão
de uso desta imagem concedida por Thomas R. Gest, Diretor e
Professor Associado da Divisão de Ciências Anatômicas, da Escola de
Medicina da Universidade de Michigan.
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Figura 5 – Ilustração de um corte no plano coronal do hipocampo ao
nível do núcleo geniculado lateral. Corno de Ammon designado como
as áreas CA 1 a CA 4. Os subcampos histológicos observados são:
(1) alveus; (2) stratum oriens; (3) stratum piramidale; (4) stratum
radiatum; (5) stratum lacunosum; (6) stratum moleculare; (7) camada
celular molecular da fáscia dentata; (8) camada celular granular da
fáscia dentata; (9) fímbria; (10) fissura hipocampal. Permissão de uso
desta imagem concedida pelo Duke Center for In Vivo Microscopy and
NCRR/NCI National Resource.
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2.5. Papel da neuroimagem estrutural

O estudo de imagem pela tomografia computadorizada (TC) ou pela
ressonância magnética (RM) convencional é rotineiramente utilizado na
investigação de pacientes com demência. Porém, devido a baixa
sensibilidade e especificidade destes métodos no diagnóstico da doença de
Alzheimer,

eles

são

primariamente

utilizados

como

métodos

complementares que verificam o grau de atrofia, e permitem excluir outras
causas de demência como a hidrocefalia de pressão normal, a demência
vascular ou processos expansivos intracranianos. Atualmente, não existem
motivos para se dar preferência a TC em relação a RM na avaliação de
pacientes com demência, à exceção daqueles casos onde a RM é contraindicada ou não está disponível. O estudo estrutural por neuroimagem com
TC ou RM é recomendado na avaliação de rotina dos pacientes com
distúrbios de memória, a fim de excluir as causas tratáveis (Petrella 2003).

2.5.1. Estudo anatômico por tomografia computadorizada
Este método não se mostrou ideal para a avaliação do lobo
temporal devido aos artefatos de origem óssea observados nesta
região (Kido 1989; George 1990; Davis 1992; De Leon 1993). Além do
mais, alterações secundárias ao envelhecimento, bem definidas na
ressonância magnética, são sutis ou pouco evidentes na tomografia
computadorizada (Davis 1992; George 1997).
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2.5.2. Estudo

anatômico

por

ressonância

magnética,

incluindo

volumetria do hipocampo
A RM permite a obtenção de imagens multiplanares, com
grande resolução anatômica das estruturas encefálicas, não sofrendo
influência dos artefatos observados em estudos com TC gerados
pelas estruturas ósseas presentes na fossa temporal (Davis 1992).
Na doença de Alzheimer, tanto as imagens estruturais (Petrella
2003) quanto o estudo volumétrico (Fox 1996 A; Fox 1996 B; Laakso
1996; Tanabe 1997; Soininen e Scheltens 1998; Fox e Rossor 1999;
Celsis 2000; Jack 2000; Baron 2001; Bottino 2002; Garrido 2002;
Marchetti 2002; Busatto 2003; Karas 2004; Chételat 2005; Hirata
2005) obtidos na RM freqüentemente demonstram atrofia do lobo
temporal medial, particularmente da amígdala, do hipocampo e do giro
para-hipocampal, que podem ser observados precocemente no curso
da doença (Laakso 1996; Baron 2001; Bottino 2002; Busatto 2003;
Chételat

2005,

Hirata

2005).

Alguns

destes

estudos

também

demonstram redução volumétrica da substância cinzenta do cíngulo
posterior e do pré-cuneos em pacientes com DA inicial ou leve (Baron
2001; Chételat 2005, Hirata 2005). Outros achados observados na DA
incluem a redução do tecido cerebral global e da substância cinzenta
cortical, com aumento do volume liquórico ventricular e alargamento
dos sulcos (Tanabe 1997).
O hipocampo mantém íntima relação com a função da memória
(Squire 1986; Fox 1996 A), sendo uma das estruturas mais

30

precocemente acometidas na doença de Alzheimer. O hipocampo
dominante (o esquerdo, na maioria da população) é responsável pela
memória e pelo aprendizado verbal, enquanto que o hipocampo
contralateral estaria relacionado à memória não-verbal (Hayman
1998).
A gravidade do prejuízo da memória se correlaciona com a
extensão da atrofia do hipocampo (Kesslak 1991; Deweer 1995;
Laakso 1995; Fox 1996 A), achado invariável nos casos mais graves
da doença de Alzheimer (Fox 1996 A). Todavia, a atrofia do
hipocampo não é específica para a doença de Alzheimer, podendo ser
encontrada na demência vascular e na doença de Parkinson com ou
sem demência associada (Laakso 1996).

2.6. Estudos funcionais do cérebro com PET e SPECT

2.6.1. SPECT (Single Photon Emission CT)
Este método é baseado na captação cerebral de um radionuclídeo
solúvel em lipídeos marcados com tecnésio 99m, sendo amplamente
utilizado na avaliação da perfusão cerebral com a gama câmera. Embora
esta técnica não forneça valores absolutos do fluxo sanguíneo cerebral, ela
pode

revelar

valores

relativos

ou

semi-quantitativos

permitindo

a

comparação de estudos no mesmo indivíduo ou entre pacientes quando se
utiliza a atividade cerebelar para normalização (Petrella 2003).
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Vários estudos foram realizados em pacientes com diferentes formas
de demências, incluindo DA, demência fronto-temporal e demência vascular,
sendo demonstrados padrões de captação diferenciados, tornando este
método uma ferramenta útil no diagnóstico diferencial (Petrella 2003).
Pacientes com DA tipicamente demonstram redução da atividade em
regiões têmporo-parietais em comparação a indivíduos controle (Buchpiguel
1996; Nitrini 2000; Garrido 2002; Petrella 2003), já tendo sido inclusive
evidenciada hipoatividade no pré-cuneos e giro do cíngulo posterior (Garrido
2002). Vários estudos demonstram que a magnitude da alteração perfusional
se correlaciona com a gravidade do comprometimento cognitivo (Petrella
2003), e com o grau de atrofia hipocampal e do córtex do cíngulo posterior
esquerdo nos pacientes com DA (Garrido 2002).
Johnson e cols. (1998) também demonstraram diminuição regional da
captação no lobo temporal medial e no cíngulo posterior mais proeminente
em

pacientes

com

declínio

cognitivo

leve

que

subsequentemente

converteram em DA no seguimento de 1 a 2 anos. Estes autores também
evidenciaram diminuição da perfusão no complexo hipocampal em pacientes
assintomáticos com mutação do gen PS-1 quando comparado com
indivíduos controle e, no cíngulo anterior e posterior, lobo parietal posterior e
regiões anteriores dos lobos frontais. Johnson e cols. (1998) sugerem que a
rede neural relacionada a memória é afetada seletivamente nas fases mais
precoces da doença de Alzheimer.
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2.6.2. PET (Positron Emission Tomography)
O PET tem sido utilizado para estudar a captação cerebral da
fluordeoxiglicose (FDG) marcada com

18

F e o fluxo sanguíneo em pacientes

com demência. O PET pode ser realizado em repouso ou durante a
performance de vários testes cognitivos (Petrella 2003).
Estudos com PET conseguiram diferenciar com sucesso a doença de
Alzheimer de outras formas de demência baseando-se no padrão de
captação do FDG. Déficits no metabolismo têmporo-parietal são tipicamente
observados em pacientes com DA, mas não em pacientes com outros tipos
de demência ou em indivíduos controles pareados para idade (Minoshima
1997; Petrella 2003; Patwardhan 2004). Na doença de Alzheimer não é
incomum encontrar assimetria do deficit metabólico. Tipicamente são
poupados os gânglios da base, os tálamos, o cerebelo e o córtex sensitivomotor primário. A magnitude destes déficits se correlaciona bem com o grau
do comprometimento cognitivo (Petrella 2003).
O alelo da apolipoproteína ε4 (APOE-4) é um reconhecido fator de
risco para a DA de início tardio. Em 2000, Small e cols. avaliaram pacientes
sem queixas cognitivas e com performance normal em testes de memória,
portadores do alelo da APOE-4, e demonstraram significativa redução da
atividade metabólica nas regiões parietal, temporal e do cíngulo posterior em
comparação a indivíduos que não apresentavam este alelo.
Também já foi demonstrada diminuição da atividade cerebral em
pacientes com DA em um estudo de PET que avaliava o metabolismo da
glicose e do fluxo sanguíneo durante a execução de tarefas de memória, em
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comparação às respostas nas regiões correspondentes em indivíduos
controle. Outros estudos observaram áreas adicionais de aumento da
atividade em regiões diferentes daquelas observadas nos indivíduos controle
durante a realização de tarefas de memória, podendo indicar recrutamento
compensatório em áreas adicionais e realocação funcional das fontes
cerebrais (Petrella 2003).
Mais recentemente, um novo radiotraçador conhecido por 2-(1-{6-[(2[18F]fluoretil)(metil)amino]-2naftil}etilideno)malononitril, ou [18F]FDDNP foi
desenvolvido. Este traçador tem como alvos a placa senil β amilóide e os
emaranhados neurofibrilares na DA. Um estudo inicial com uma mulher de
82 anos de idade com DA histopatologicamente comprovada demonstrou
maior duração na retenção do traçador no hipocampo, que correspondia às
áreas de deposição de placas e emaranhados evidenciadas no estudo
histopatológico post-mortem. Em um estudo subsequente com o mesmo
traçador, nove pacientes com DA e sete indivíduos controle demostraram
maior acúmulo e menor eliminação do traçador nas áreas do cérebro mais
afetadas pela deposição de placas e emaranhados. O tempo de retenção do
traçador nas regiões cerebrais conhecidas por serem acometidas na DA se
correlacionou com pior performance nos testes de memória e foi
significativamente maior em pacientes com DA do que nos controles normais
(Petrella 2003).
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2.7. Razões para a escolha do posicionamento do voxel no córtex
parietal/cíngulo posterior

As alterações anatômicas, metabólicas e histopatológicas mais
precoces e significativas da DA comprometem o lobo temporal ânteromedial, especialmente o córtex entorrinal e a formação hipocampal
(Hyman 1984; Hyman 1986; Arriagada 1992; Gómez-Isla 1996; Baron 2001;
Garrido 2002; Busatto 2003; Giannakopoulos 2003; Chételat 2005, Hirata
2005).
Infelizmente, a obtenção e a reprodução de curvas espectroscópicas
de boa qualidade nesta região são bastante prejudicadas devido ao pequeno
volume das estruturas anatômicas temporais acometidas pela DA, pela falta
de homogeneidade do campo magnético regional e pelos artefatos de
susceptibilidade magnética gerados pela proximidade com estruturas ósseas
e cavidades sinusais preenchidas por ar (Shonk 1995; Castillo 1996; Schuff
1997; Tien 1997; Hayman 1998; Jessen 2000; Kantarci 2000 e 2002).
O córtex entorrinal (CE) tem um papel importante na conexão entre a
formação hipocampal e o neocórtex. A camada II do CE dá origem à via
perfurante, a maior fonte de entrada de informações excitatórias para o
hipocampo, e à camada IV que recebe a projeção eferente hipocampal mais
importante (Hyman 1986; Gómez-Isla 1996; Minoshima 1997; Lavenex 2000;
Meguro 2001). A camada II do CE projeta-se para o giro denteado do
hipocampo, tendo um papel crítico no processamento da memória (RivasVasquez 2004). Os emaranhados neurofibrilares inicialmente acometem de
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forma mais grave o lobo temporal medial, em especial o CE (neurônios das
camadas II, III e IV), e o campo CA1/subiculum da formação hipocampal
(Figuras 4 e 5). Acredita-se que a presença de ENF quebre o fluxo de
informações ao longo dos axônios que conectam o córtex associativo e as
áreas corticais límbicas no lobo temporal medial (Hyman 1984; Pearson
1985; Arriagada 1992; Gómez-Isla 1997).
Conforme

já

abordado

anteriormente,

alguns

estudos

já

demonstraram, através da morfometria baseada no voxel (MVB), que é
possível detectar redução volumétrica da substância cinzenta não apenas
nas estruturas temporais mediais, mas também do cíngulo posterior e do
pré-cúneos em indivíduos com DA leve ou inicial (Baron 2001; Chételat
2005; Hirata 2005).
Estudos

funcionais

de

imagem

com

o

SPECT

e

o

PET

demonstraram, respectivamente, hipoperfusão e hipometabolismo em
regiões têmporo-parietais em pacientes com DA em comparação a
controles, mesmo nos casos de comprometimento cognitivo leve ou precoce
(Reiman 1996; Minoshima 1997; Johnson 1998; Small 2000; Meguro 2001;
Garrido 2002; Chételat 2003; Petrella 2003; Bonte 2004; Silverman 2004).
Alguns destes estudos também demonstraram comprometimento do córtex
do cíngulo posterior (Reiman 1996; Minoshima 1997; Johnson 1998; Small
2000; Garrido 2002; Bonte 2004). Os estudos de Reiman (1996) e Small
(2000) basearam-se em populações específicas com risco genético
aumentado para a DA. Reiman demonstrou redução do metabolismo no
córtex do cíngulo posterior em 10 pacientes sem queixas de memória,

36

homozigóticos para a APOE-4. Small também demonstrou hipometabolismo
com o PET no cíngulo posterior de pacientes sem comprometimento da
memória, portadores de uma única cópia do alelo APOE-4, nas regiões
parietal inferior, temporal, e no cíngulo posterior. O estudo com PET de
Minoshima (1997) revelou redução do metabolismo no cíngulo posterior de
pacientes com doença de Alzheimer bastante precoce. Entretanto, convém
chamar a atenção para o fato de que este resultado foi presumido através de
regressão linear baseada em pacientes com pontuações de 0 a 23 no
MEEM, com posterior extrapolação para pontuações de 30 no MEEM, não
tendo sido efetivamente obtidas em pacientes com DA “bastante precoce”.
Meguro e cols. (2001) sugeriram que o hipometabolismo do PET no
córtex associativo posterior poderia ser em parte resultante dos efeitos de
desconexão por lesão neuronal em áreas remotas como o hipocampo.
Alterações neuronais funcionais mas não estruturais no cíngulo posterior e
no córtex associativo poderiam explicar o hipometabolismo nas regiões
posteriores detectados em fases bastante precoces da doença (Minoshima
1997; Meguro 2001). Um achado interessante que reforça esta hipótese é
demonstrada no estudo patológico de Hof e cols. (1992). Neste estudo foram
reportadas altas concentrações de ENF na formação hipocampal, no
subiculum e na camada II do córtex entorrinal, mas os ENF não estavam
presentes no córtex do cíngulo posterior em pacientes com DA bastante
precoce.

37

Diversos estudos também demonstraram que a magnitude destes
déficits funcionais apresentavam correlação com o grau e a gravidade do
comprometimento cognitivo (Minoshima 1997; Petrella 2003).
Considerando todas as informações acima abordadas, como a
dificuldade técnica da realização da 1H-ERM no lobo temporal ântero-medial,
o fato do cíngulo posterior fazer parte do sistema límbico (apesar de ser
acometido posteriormente ao hipocampo na progressão histopatológica da
doença de Alzheimer), os achados de redução volumétrica da substância
cinzenta no cíngulo posterior e no pré-cúneos em estudos com MBV, e dos
achados funcionais em PET e SPECT acima discutidos, nós optamos, no
presente estudo, por realizar a 1H-ERM com voxel posicionado no córtex
parietal/cíngulo posterior, onde a reprodução das curvas espectroscópicas é
mais simples, com obtenção de picos metabólicos bem definidos e linhas de
base mais estáveis (Castillo1996; Kantarci 2000 e 2002).
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3. OBJETIVO

Este trabalho foi planejado para testar a hipótese de que os
escores de testagem cognitiva global e os índices do ADL/IADL são,
pelo menos em parte, independentemente relacionados às alterações
químicas do tecido cerebral, estimados através da

1

H-ERM, em

pacientes com DA questionável ou leve. Se confirmada, esta hipótese
estará de acordo com as crescentes evidências que demonstram o
impacto de distintos prejuízos cognitivos ou de sintomas não
cognitivos no funcionamento diário de pacientes com DA (Cummings
1994).
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS

Os indivíduos que participaram deste estudo foram recrutados a partir
de pacientes ambulatoriais que regularmente frequentavam os serviços
federais públicos de neurologia e de neuropsiquiatria do Hospital
Universitário Gaffrée e Guinle e do Instituto Philippe Pinel, respectivamente.
Os controles foram recrutados como voluntários não remunerados a partir
dos funcionários de ambas as instituições, assim como de parentes dos
profissionais de saúde e de conhecidos dos pacientes.
A avaliação inicial dos pacientes (história clínica, exame físico,
aplicação dos diagnósticos categóricos) foi realizada por um neuropsiquiatra
(Ricardo de Oliveira Souza). Em seguida, as escalas dimensionais e os
testes neuropsicológicos foram aplicados na mesma semana por dois
profissionais do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, e do Instituto
Philippe Pinel (Rogério Paysano Marrocos – psiquiatra; Fátima Azevedo
Ignácio – psicóloga cognitivo-comportamental). A relação dos testes
neuropsicológicos aplicados está listada na tabela 2. Os resultados
pertinentes à testagem neuropsicológica não estão sendo mencionados
neste estudo pois não constituíram o objetivo inicial do presente trabalho.
As ressonâncias magnéticas estrutural e espectroscópica foram
realizadas e interpretadas por dois neurorradiologistas (Andrea Silveira de
Souza e Jorge Moll) que desconheciam o diagnóstico dos pacientes no
momento da análise das mesmas.
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Tabela 2 –

Relação de testes neuropsicológicos aplicados.

Teste neuropsicológico

Domínio cognitivo avaliado

Referência bibliográfica

Reconhecimento Facial

percepção visual de objetos

Benton e cols., 1994.

(Facial Recognition Test)

complexos (faces humanas
desconhecidas)

Julgamento de orientação de

percepção visuoespacial

linhas

complexa

Benton e cols., 1994.

(Judgement of Line Orientation)
Construção de maquetes em 3D

praxis de construção

Benton e cols., 1994.

flexibilidade executiva

Heaton e cols., 1993

planejamento cognitivo

Shallice, 1982

Rastreamento de apraxia

praxis ideacional e

Ochipa e cols., 1989

(Florida Apraxia Screening Test)

ideomotora

Teste das fichas

compreensão da linguagem

De Renzi & Faglioni,

(Token Test)

falada

1978

Evocação Livre e Auxiliada

aquisição e evocação de

Grober e cols., 1988

(Enhanced Cued Recall Test)

traços de memória

Retenção Visual

memória operacional visual

Benton , 1974

desempenho psicomotor

Wechsler, 1981

Fluência verbal (categorias)

geração de ações

Benton, 1968

(Verbal Fluency)

comportamentais

(Three-D Block Construction)
Teste de Wisconsin
(Wisconsin Card Sorting Test)
Torre de Londres
(Tower of London)

(Benton Visual Retention Test)
Substituição de algarismos por
símbolos
(Digit Symbol Test)
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4.1. Casuística

4.1.1. Pacientes

com

doença

de

Alzheimer

provável

e

comprometimento cognitivo amnéstico
Trinta e três pacientes com DA provável e dez pacientes com
comprometimento cognitivo amnéstico (CCA) apresentando queixa de
esquecimento ou alteração comportamental devido a perda de memória ou
outro prejuízo cognitivo foram avaliados para o diagnóstico de demência, e
para possíveis alterações concomitantes no ADL/IADL.

4.1.1.1. Demência e doença de Alzheimer provável
De acordo com o DSM-IV, a demência é uma síndrome de
déficit cognitivo adquirido resultante do comprometimento da memória
mais, pelo menos, um sintoma indicativo de comprometimento
cognitivo

como

agnosia,

afasia,

apraxia

ou

perturbação

do

funcionamento executivo (American Psychiatric Association - APA
1994 e 2000). Além do mais, estes sintomas devem ser suficientemente
graves para comprometer o funcionamento ocupacional ou social e
representar um declínio em relação a um nível anteriormente superior de
funcionamento. Para aumentar a confiabilidade do diagnóstico de demência
de Alzheimer, os pacientes que preenchiam os critérios do DSM-IV
também foram avaliados segundo os critérios para DA provável do
NINCDS-ADRDA (McKhann 1984).
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4.1.1.2. Comprometimento cognitivo amnéstico
O comprometimento cognitivo leve (CCL) faz referência a uma
condição intermediária entre o estado cognitivo do envelhecimento
normal e a demência leve (Petersen 2001 B).
Já que existem diferentes manifestações do CCL, as formas que
enfatizam

o

déficit

isolado

da

memória

com

preservação

da

performance cognitiva em outros domínios podem ser chamadas de
CCL amnéstico (Petersen 2001 B; Kantarci 2002). A amnésia pura é
um

termo

consagrado

e

amplamente

utilizado

em

estudos

longitudinais da progressão de demência, caracterizando um estágio
de amnésia do tipo Korsakoff (amnésia anterógrada; Kessels 2000) na
ausência de comprometimento de outros domínios cognitivos, também
correspondendo ao CDR=0,5 (Didic 1998).
Clinicamente, o conceito de comprometimento cognitivo leve
amnéstico (CCLA) pode ser baseado nas seguintes características:
queixas subjetivas de memória, preferencialmente confirmadas por
informantes colaterais; prejuízo objetivo da memória, geralmente
determinadas por testes de avaliação da memória;

ausência de

comprometimento cognitivo geral (à exceção da memória); capacidade
preservada para realizar as atividades cotidianas da vida diária; não
preenche os critérios diagnósticos para demência (Petersen 2001 A e
B; Kantarci 2002; Rivas-Vazquez 2004), equivalendo a um CDR de
0,5.
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Apesar de terem sido realizados vários testes neuropsicológicos
nos pacientes aqui estudados (tabela 2), os resultados destes testes
não constituíram o objetivo inicial do presente trabalho e não foram
considerados no presente estudo. Então, pelo fato de não termos incluído
a testagem específica da memória dos indivíduos participantes deste
trabalho,

formalmente,

não

poderíamos

utilizar

a

definição

de

comprometimento cognitivo leve referida por Petersen e cols. (2001 A
e B), apesar de todas as demais características referidas por este
autor terem sido detectadas nos pacientes aqui definidos como
comprometimento cognitivo amnéstico.
Nos estudos de Ebly (1995) e Graham (1997) a definição de
“comprometimento

cognitivo

sem

demência”

(“CIND

-

cognitive

impairment, no dementia”) incluiria indivíduos com déficits cognitivos
de múltiplas causas. No presente estudo, acreditamos que o termo
CIND não seria o mais apropriado para definir a nossa amostra
(apenas com déficit isolado da memória e CDR=0.5) já que as
possíveis causas do declínio cognitivo no CIND compreenderiam
diversas patologias tais como delirium, uso crônico de drogas ou
álcool, depressão, doenças psiquiátricas, retardo mental, além do
prejuízo restrito de memória propriamente dito, sendo portanto uma
definição bastante ampla e inespecífica (Rivas-Vazquez 2004). Além
do

mais,

muitas

das

patologias

incluídas

na

definição

CIND

constituem critérios de exclusão no presente trabalho (ver item 4.1.4).
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Portanto, embora não tenhamos enfocado a testagem específica
da função intelectual global no presente trabalho, utilizamos critérios
adaptados de Petersen e cols. (2001 A e B) para a definição do
“comprometimento cognitivo amnéstico” (CCA). Consideramos que,
após tudo que foi previamente discutido, o uso da definição de CCA
teria um caráter mais específico para a população aqui abordada, já
que todos apresentavam queixa isolada de déficit de memória, com
pontuação no CDR de 0,5.

4.1.2. Grupo controle
Sessenta e oito voluntários normais que não apresentavam queixas
cognitivas ou evidências de doença neurológica ou psiquiátrica antiga ou
atual, com exame neurológico normal, e que não estavam em uso de
medicações psicoativas que pudessem afetar a cognição foram
submetidos ao mesmo protocolo para o diagnóstico de demência, e de
possíveis alterações concomitantes no ADL/IADL. Enfatizamos que o
critério de “normal” empregado no presente trabalho é essencialmente
funcional, isto é, a capacidade de o indivíduo desempenhar suas
atividades cotidianas—instrumentais e referidas ao próprio corpo —
independentemente, de modo ajustado e produtivo. Este critério
subentende que, qualquer que seja o desempenho cognitivo, deverá
necessariamente se encontrar acima de um limiar que permita a
adaptação do indivíduo às demandas da vida cotidiana.
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4.1.3. Local de pesquisa
A avaliação clínica e neurocomportamental dos pacientes, inclusive
dos indivíduos do grupo controle, foram realizadas nas dependências dos
serviços federais públicos de neurologia e de neuropsiquiatria do Hospital
Universitário Gaffrée e Guinle, e do Instituto Philippe Pinel, no Rio de
Janeiro.
As ressonâncias magnéticas estrutural e espectroscópica foram
conduzidas nas instalações do setor de Radiologia do Laboratório LabsRede D’Or, em Botafogo, Rio de Janeiro.

4.1.4. Critérios de exclusão
Com base na análise clínico-laboratorial (detalhado no item 4.2.1), no
estudo estrutural por ressonância magnética e nos métodos diagnósticos do
DSM-IV, foram utilizados os seguintes critérios de exclusão: diabetes,
insuficiência hepática com ou sem cirrose, insuficiência renal, história de uso
excessivo de álcool ou de drogas ilícitas, trauma craniano com perda da
consciência, dificuldades de aprendizado, outros transtornos psiquiátricas
(esquizofrenia, personalidade anti-social, transtorno afetivo uni ou bipolar),
ou anormalidades estruturais que pudessem determinar demência (por
exemplo: infarto cortical, tumor, hematoma subdural).
A presença de leucoaraiose não determinou a exclusão de qualquer
paciente.
Todos os pacientes foram avaliados pelo “Escore Isquêmico de
Hachinski” para verificar a carga vascular, o que contribui na diferenciação
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entre a demência vascular e a degenerativa primária (ver item 4.2.3).
Nenhum dos pacientes do grupo controle recebeu um escore superior a 4 na
Escala Isquêmica de Hachinski, indicando baixa probabilidade de fatores de
risco vasculares para o declínio cognitivo. No grupo de DA provável, apenas
dois pacientes obtiveram um escore de 5 e 6, e um paciente do grupo de
CCA obteve pontuação 6. Estes pacientes foram incluídos na análise final já
que o escore isquêmico estava abaixo do limiar aceito de 7 para demência
vascular.
Oito pacientes com DA provável foram excluídos da análise porque a
1

H-ERM foi obtida em uma máquina de ressonância magnética diferente. No

grupo controle normal, 16 pacientes foram excluídos devido a: dados
incompletos (dois), máquina de RM diferente (três), depressão (oito),
diabetes (1) ou insuficiência e/ou encefalopatia hepática (dois) (Tabela 3) .
Devido ao fato do grupo controle apresentar uma idade média
significativamente menor que a dos grupos CCA e DA (tabelas 4 e 5), às
possíveis modificações metabólicas na espectroscopia na comparação
entre o grupo com idade média mais baixa (CN) e os mais velhos
(CCA e DA provável), e para evitar que os resultados finais do nosso
trabalho pudessem ser comprometidos pela variável etária, optamos
por excluir da análise do grupo controle normal 19 indivíduos com
idade inferior a 60 anos, com o intuito de aproximar a idade do grupo
CN dos grupos CCA e DA. Desta forma, permaneceram 33 indivíduos no
grupo controle normal para posterior análise (tabela 3).
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Tabela 3 – Critérios de exclusão nos grupos estudados
CN

CCA

DA provável

N inicial

68

10

33

Ap. de RM diferente

3

-

8

Dados incompletos

2

-

-

Depressão

8

-

-

DM

1

-

-

Insuficiência Hepática

2

-

-

Idade inferior a 60 anos*

19

-

-

N final

33

10

25

* critério apenas aplicado ao grupo CN

Tabela 4 – Idade média dos grupos CN, CCA e DA, antes e após a
exclusão dos indivíduos com idade inferior a 60 anos no grupo CN.
Exclusão
etária

Não

CN

CCA

DA

62.80 (15.58)*

74.50 (8.86)*

77.96 (7.72)*

18-85 (52)**

60-89 (10)**

55-89 (25)**

72.27 (7.08)*

74.50 (8.86)*

77.96 (7.72)*

60-85 (33)**

60-89 (10)**

55-89 (25)**

Sim

ANOVA
Scheffé (p)

<0.0001

0.0231

* Idade média (Desvio padrão)
** Intervalo de confiança de 95% (número de dados completos para cada
amostra)
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Tabela 5 – Análise de variância (ANOVA) com a avaliação da
significância das diferenças entre as médias, com correção para
comparações múltiplas pelo método de Scheffé, antes e após a exclusão
dos indivíduos com idade inferior a 60 anos no grupo CN.
Exclusão etária*

CCA vs. CN

CN vs. DA

CCA vs. DA

Não

0.041

0.000

0.781

Sim

0.720

0.023

0.480

* apenas para o grupo CN

4.1.5. População estudada
Depois da aplicação dos critérios de exclusão, permaneceram 25
pacientes com demência (DA provável) e 33 controles normais para a
posterior análise estatística. Dez pacientes com CCA (CDR=0.5) também
foram considerados na análise devido a importância deste grupo na predição
da demência.

4.1.6. Considerações éticas
Todos os indivíduos que participaram deste estudo (ou um
representante legal) assinaram consentimento informado por escrito antes
de entrar no estudo. Os procedimentos clínicos e de ressonância magnética
estrutural e espectroscópica foram aprovados pelos comitês de Ética das
instituições envolvidas neste estudo (Hospital Universitário Gaffrée e Guinle,
Instituto Philippe Pinel, Labs- Rede D’Or).
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4.2. Métodos

Os seguintes critérios diagnósticos e instrumentos de análise foram
empregados na avaliação de cada paciente:

4.2.1. Avaliação clínico-laboratorial
Todos os pacientes foram avaliados em relação a presença de
hipertensão arterial, diabetes, consumo crônico de álcool, uso regular de
drogas ilícitas. Também foi realizada análise das funções hepática e
tireoideana, dosagem sérica de uréia, creatinina, vitamina B12 e folato, e
sorologia para sífilis e hepatite. Esta análise também foi realizada para
afastar outras causas de demência.
Nenhum dos pacientes fez ou fazia uso de colinomiméticos no
momento da sua inclusão ou durante a realização das etapas clínicolaboratoriais ou de imagem (ressonâncias magnéticas estrutural e
espectroscópica) deste estudo.

4.2.2. Critérios diagnósticos
4.2.2.1. Demência e doença de Alzheimer provável
Para a definição de demência e DA provável, foram utilizados
os critérios diagnósticos do DSM-IV. Com o objetivo de aumentar a
confiabilidade do diagnóstico de demência de Alzheimer, os pacientes que
preenchiam os critérios do DSM-IV também foram avaliados segundo
os critérios para DA provável do NINCDS-ADRDA (McKhann 1984).
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4.2.2.2. Comprometimento cognitivo amnéstico
Foram aplicados critérios adaptados de Petersen e cols. (2001
A e B) para a definição do “comprometimento cognitivo amnéstico”
(CCA) levando em consideração tudo que já foi discutido no item
4.1.1.2. Todos estes pacientes apresentaram pontuação de 0,5 no
CDR.

4.2.2.3. Controles normais
O grupo controle foi definido, primariamente, pela ausência de
demência ou de comprometimento cognitivo leve / amnésia pura (APA
1994 e 2000). Conforme já abordado no item 4.1.2, os controles normais
não

apresentavam

queixas

cognitivas

ou

evidências

de

doença

neurológica ou psiquiátrica antiga ou atual, com exame neurológico
normal, e não estavam em uso de medicações psicoativas que
pudessem afetar a cognição.

Estes indivíduos foram submetidos ao

mesmo protocolo para o diagnóstico de demência, e de possíveis alterações
concomitantes no ADL/IADL.

4.2.3. Avaliação

do

estado

cognitivo

global

e

escalas

neuropsiquiátricas
a) Mini-exame do estado mental (MEEM – Folstein 1975) – Esta
escala gera uma pontuação de 0 a 30, e constitui um importante
instrumento clínico de rastreio de comprometimento cognitivo na
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detecção de perdas cognitivas, no seguimento evolutivo de doenças e
no monitoramento de resposta ao tratamento ministrado. Permite uma
medida rápida e clinicamente útil do funcionamento cognitivo,
excluindo aspectos psicopatológicos, como o humor, experiências
mentais anormais ou alterações da forma do pensamento (Folstein
1975; Nelson 1986; Brucki 2003). Uma das grandes vantagens do
MEEM é a potência das suas normas, baseadas na avaliação de
quase

vinte

mil

indivíduos

normais

com

diferentes

níveis

educacionais, e com idades variando de 18 a 80 anos (Crum 1993).
Este achado já foi replicado em culturas latinas (Grigoletto 1999).

b) Escala de demência de Blessed-Roth (BRDS – Blessed 1968).
Escala pioneira na pesquisa de medidas clínicas quantitativas da
demência e de índices neuropatológicos do tipo e gravidade da
doença. O principal achado deste estudo resultou das comparações
entre os escores obtidos neste teste e a contagem de placas senis
observada

nas

autópsias

dos

mesmos

indivíduos,

obtendo-se

correlações altamente significativas em várias áreas isocorticais. Esta
observação foi confirmada e ampliada por outros investigadores
(Duyckaerts 1986; Terry 1987) que encontraram associações mais
robustas

entre

a

gravidade

da

demência

e

a

densidade

de

emaranhados neurofibrilares (Arriagada 1992; Bondareff 1993; Bierer
1995), perda sináptica (DeKosky e Scheff 1990; Terry 1991) e perda
neuronal tanto de áreas proisocorticais (Gómez-Isla 1996) quanto de
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regiões

isocorticais

(Gómez-Isla

1997).

Esta

escala

gera

uma

pontuação total (BRDS PT de 0 a 28) que corresponde à soma dos
pontos obtidos nas subescalas “Atividades Cotidianas” (BRDS AC, de
0 a 8), “Hábitos” (BRDS H – à mesa, de se vestir, controle
esfincteriano; de 0 a 9) e “Personalidade, interesses e motivação
(drive)” (BRDS PIM, de 0 a 11).

c) Escore isquêmico de Hachinski (HIS – Hachinski 1975).
Desenvolvido para ajudar na diferenciação diagnóstica entre as
demências vascular (DV) e degenerativa primária. Uma meta-análise
do HIS em casos comprovados patologicamente revelaram que
escores abaixo de 5 ou maiores do que 6 podiam diagnosticar a DA e
a DV, respectivamente, com uma sensibilidade e especificidade perto
de 90% (Moroney 1997).

d) Escala de estadiamento funcional da doença de Alzheimer
(FAST – Sclan e Reisberg 1992). Esta escala permite avaliar
longitudinalmente as alterações funcionais em pacientes com DA.
Esta escala não tem como objetivo discriminar os sintomas cognitivos
dos não cognitivos. É composta por sete níveis funcionais principais
que foram enumerados para concordarem com o nível cognitivo global
de uma escala previamente validada, a Escala de Deterioração Global
(Reisberg 1982). O FAST é único na sua habilidade de elucidar o
padrão do declínio progressivo, ordinal e funcional que parece ser
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inerente à DA (Sclan e Reisberg 1992), tornando todo o curso da
doença facilmente identificável (Reisberg 1988).

e) Escore clínico da demência (CDR – Berg 1988; Morris 1993 e
1996). O CDR é uma medida global da gravidade da demência, e é
pontuado com base na entrevista do paciente ou de um informante, sem
referência à performance psicométrica (o avaliador faz testes cognitivos
breves). A escala determina uma classificação do comprometimento
funcional em cada uma das seis categorias cognitivo-funcionais: memória,
orientação, capacidade de julgamento e de resolver problemas, questões
comunitárias, lar e lazer, e cuidados pessoais. O CDR é uma escala de 5
pontos para cada categoria (à exceção de “cuidados pessoais”, que
apresenta uma escala de 4 pontos), com o CDR 0 representando indivíduos
normais, CDR 0.5 (demência questionável), e CDR 1, 2, e 3 fazendo
referência à demência leve, moderada e grave, respectivamente. Indivíduos
com escore 1 ou mais, demonstram sinais claros de demência, em muitos
casos de DA provável. Os pacientes que apresentam escore de 0.5 podem
estar apresentando manifestações bastante precoces de demência (Morris
1993). Quando o prejuízo cognitivo é apenas questionável, a distinção
entre CDR 0 e CDR 0.5 frequentemente depende do relato de outras
fontes a respeito do declínio das habilidades funcionais do indivíduo
nas atividades diárias. Avaliações repetidas ao longo do tempo
permitem rastrear o processo da doença e depurar o diagnóstico. A
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classificação do CDR dos indivíduos arrolados neste estudo foi obtida
através de entrevista estruturada.

4.2.4. Protocolo do estudo de ressonância magnética estrutural e
espectroscópica
Os exames de RM estrutural e espectroscópica foram realizados em
um sistema de corpo inteiro de 1.5 Tesla (Gyroscan Intera, PowerTrak 6000,
Philips Medical Systems, Best, Holanda), com um gradiente de 25 mTm,
utilizando uma bobina de crânio, projetada tanto para a avaliação estrutural
quanto para a 1H-ERM. Foram obtidas sequências: spin-eco ponderada em
T1 no plano sagital com tempo de repetição (ms)/ tempo de eco (ms)/
número de excitações (TR/TE/NEX) de 360 ms/12ms/1; turbo spin-eco
ponderada em T2 no plano coronal com TR/TE/NEX de 4800ms/120ms/2; e
sequência inversão-recuperação de atenuação de fluidos (FLAIR) no plano
axial

com

TR/TE/tempo

10000ms/150ms/2500ms/2,

para

de

inversão

guiar

a

(ms)/NEX

localização

do

de
volume

espectroscópico de interesse (voxel). Os referenciais anatômicos para o
posicionamento do voxel foram a face posterior do esplênio do corpo caloso
e a margem superior do sulco parieto-occipital (Figura 6). A margem inferior
do voxel foi angulada de forma a ficar paralela ao sulco parieto-occipital. O
voxel incluiu o giro do cíngulo posterior e parte do córtex parietal pósteromesial, evitando a interseção com os ventrículos e com a calota craniana. As
medidas do voxel foram de 20 x 20 x 20 mm ou 25 x 25 x 25 mm, de acordo
com o volume cerebral dos indivíduos estudados. A aquisição da
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espectroscopia de prótons utilizou a técnica “point resolved spectroscopy
volume selection” (PRESS), e a supressão de água foi realizada com o
método

de

excitação

de

90o,

com

TR/TE/NEX

de

1200

ou

1500ms/31ms/128. Foram empregados cerca de 4 a 7 minutos nas etapas
de calibração dos gradientes e da supressão do sinal da água. Após o
cumprimento destas etapas, cada aquisição espectroscópica durou 2
minutos e 57 segundos (TR 1200ms) ou 3 minutos e 42 segundos (TR
1500ms). A análise espectral utilizou um pacote de software fornecido pelo
fabricante do sistema de RM. Em nenhum estudo de neuroimagem foi
utilizada anestesia. O intervalo máximo entre a avaliação clínica e os
estudos de neuroimagem e espectroscopia foi de 2 semanas.

4.2.5. Análise da curva espectroscópica
Após a aquisição da curva espectroscópica segundo os parâmetros
descritos no item 4.2.4, os picos metabólicos do N-acetilaspartato (NAA), da
creatina + fosfocreatina (Cr), dos compostos colina associados (Col) e do
mioinositol (MI) foram identificados. A análise semiquantitativa dos
metabólitos foi realizada incluindo as razões NAA/Cr, Col/Cr, MI/Cr e MI/NAA
(Valenzuela 2001; Philips Spectroscopy Application Guide).
A concentração relativa dos metabólitos utilizando razões é uma
ferramenta confiável, fácil de realizar e de replicar. A creatina é considerada
um metabólito estável em uma grande variedade de doenças cerebrais e ao
longo de um período normal de vida. Logo, as razões metabólicas com a
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creatina podem ser utilizadas de forma confiável, com alguma simplificação
do procedimento de 1H-ERM (Shonk 1995; Jessen 2000; Valenzuela 2001).

Figura 6 – Imagens de ressonância magnética demonstrando o
posicionamento do voxel da

1

H-ERM, incluindo o giro do cíngulo

posterior e parte do córtex parietal póstero-mesial, utilizando o
esplênio do corpo caloso e o sulco parieto-occipital como pontos de
referência.

TSE T2 Coronal

SE T1 Sagital

FLAIR Transversal

4.2.6. Análise estatística
A análise estatística foi realizada com o software “Statistical Package
for the Social Sciences” (SPSS), versão 11.0 para Windows.
Os resultados da análise descritiva de todos os dados são
apresentados como médias ± desvios padrões (x ± dp), com intervalo de
confiança de 95%.
A significância das associações entre variáveis categóricas foi
avaliada pelo teste do Qui quadrado (χ²).
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Diferenças entre grupos foram avaliadas por análises de
variância e covariância.
A significância das diferenças dos dados demográficos contínuos
(idade e instrução) entre as médias dos três grupos de indivíduos (CN, CCA
e DA) foi avaliada pela análise de variância (ANOVA), com correção para
comparações múltiplas pelo método de Scheffé. Este método mostrou ser o
mais adequado para este estudo já que cada grupo apresentava um número
diferente de indivíduos (Bisquerra 2004).
Os

dados

contínuos

(testes

cognitivos

e

dados

da

RM

espectroscópica) dos três grupos de indivíduos também foram comparados
pela análise de variância (ANOVA), com correção para comparações
múltiplas pelo método de Scheffé.
Dada a maior média etária [F(2,67)=3.99, p=0.023] do grupo DA em
comparação aos grupos CN e CCA, mesmo após a exclusão dos indivíduos
com idade inferior a 60 anos no grupo CN, a idade foi introduzida como
covariável na análise de covariância (ANCOVA) com correção para múltiplas
comparações pelo método de Bonferroni (Kachigan 1991). Apesar de não
termos observado diferença significatica entre os grupos, através do teste do
χ² quanto ao gênero, havia um predomínio do sexo feminino nos grupos
CCA e DA. Portanto, optamos por também incluir o gênero como covariável.
Os coeficientes de correlação de Pearson (r) foram calculados para
avaliar a força das associações entre variáveis dimensionais de interesse.
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Também foram realizadas as mesmas análises estatísticas após a
discriminação por sexo dos diferentes grupos.
Realizou-se a análise de Função Discriminante com introdução das
escalas neuropsiquiátricas e das razões metabólicas da 1H-ERM de forma
independente, a fim de verificar qual fator ou que combinação de fatores
poderia(m) discriminar melhor os três grupos estudados.
Um limiar de significância (α) de 0.05, bicaudado, foi adotado para
todos os testes estatísticos.
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5. RESULTADOS

5.1. Dados demográficos

Os dados demográficos (sexo, idade e instrução) dos indivíduos
avaliados no presente trabalho estão relacionados na tabela 6. A idade e a
instrução foram registrados como anos completos.
Os gráficos 1 e 2 mostram o “boxplot” representando a
distribuição dos valores da idade e instrução para cada grupo.
Embora as mulheres tenham um maior risco de desenvolver a
doença de Alzheimer em comparação aos homens (Gao 1998), e
estas serem mais numerosas nos três grupos estudados, a análise da
categoria gênero através do Chi Quadrado não mostrou diferença
estatisticamente significante da relação feminino/masculino entre três
grupos (χ²=1.44, p=0.487).
Foi observada diferença significativa de idade na comparação
dos grupos CN, CCA e DA através da ANOVA (tabela 6) ao analisar o
número total de indivíduos por grupo (F=3.99, p=0.023). Após a
correção para múltiplas comparações pelo método de Scheffé, a
diferença da idade apenas foi significativa entre os grupos CN vs. DA
(p=0.023), não sendo observada ao confrontar os grupos CCA vs. DA
e CN vs. CCA.
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A comparação do nível de instrução através da ANOVA (tabela
6) não demonstrou diferença entre os três grupos estudados (F=1.74,
p=0.183), mesmo após a correção para múltiplas comparações pelo
método de Scheffé (CN vs. DA – p=0.207; CN vs. CCA – p=0.989;
CCA vs. DA – p=0.507).

Tabela 6 – Dados demográficos.
Grupos
Parâmetro
N

CN

CCA

DA

33

10

25

Teste Estatístico

Gênero

χ²=1.44, p=0.487 *

Masculino (%)

14 (42.42%)

3 (30%)

7 (28%)

Feminino (%)

19 (57.58%)

7 (70%)

18 (72%)
F(2,67)=3.99

Idade (anos)

72.27 (7.08)

74.5 (8.86)

77.96 (7.72)

60-85 (33)

60-89 (10)

55-89 (25)

ns

b, d

p=0.023
Instrução
(anos)

11.93 (4.54)

11.7 (3.86)

9.76 (4.48)

3-17 (29)

3-16 (10)

3-17 (25)

ns

a

c

a, b, c, d

Resultados da idade e instrução expressos como média (desvio padrão) + intervalo
de confiança de 95% (número de dados completos para cada amostra). Testes
estatísticos: Chi quadrado (χ²) * ou ANOVA pos hoc Scheffé – valor de p:
a

comparação entre os três grupos;

versus AD; ns – não significativo.

b

CN versus CCA;

c

CN versus AD;

d

CCA
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Gráfico 1 – Boxplot – Idade em anos por grupo
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Gráfico 2 – Boxplot – Anos de instrução por grupo
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5.2. Avaliação cognitiva e comportamental

A análise descritiva e o resultado da ANOVA (com correção para
comparações múltiplas pelo método de Scheffé) da avaliação cognitiva e
comportamental estão relacionados na tabela 7.

MEEM – A pontuação na escala do MEEM mostrou diferença
significativa através da ANOVA (F=29.68, p<0.0001) ao se comparar
os

três

grupos

estudados.

Após

a

correção

para

múltiplas

comparações pelo método de Scheffé, o MEEM foi capaz de
diferenciar os grupos CN vs. DA (p<0.0001) e CCA vs. DA (p<0.001),
mas não diferenciou os grupos CN vs. CCA (p=0.271).

CDR – Esta escala conseguiu diferenciar de forma significativa os três
grupos estudados através da ANOVA (F = 83.76, p<0.0001), mesmo após a
correção para múltiplas comparações pelo método de Scheffé (CN vs.
CCA – p=0.003; CN vs. DA - p<0.0001; CCA vs. DA p<0.0001).

BRDS – Pontuação total (PT) – A análise da ANOVA demonstrou
diferenciação significativa dos grupos CN, CCA e DA (F=32.23,
p<0.0001),

que

foi

mantida

após

a

correção

para

múltiplas

comparações pelo método de Scheffé (CN vs. DA – p ≤0.0001; CN vs.
CCA – p =0.045; CCA vs. DA – p =0.003).
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BRDS – Atividades cotidianas (AC) – Observou-se diferenciação
significativa dos grupos CN, CCA e DA através da ANOVA (F=57.33,
p<0.0001). Após a correção para múltiplas comparações pelo método
de Scheffé, esta escala conseguiu diferenciar significativamente os
grupos CN vs. DA e CCA vs. DA (p<0.0001), mas não foi capaz de
discriminar os grupos CN vs. CCA (p=0.121).

BRDS – Hábitos – Esta escala não diferenciou nenhum dos três
grupos através da ANOVA (F=2.53, p=0.090), mesmo após a correção
por comparações múltiplas com o método de Scheffé (CN vs. DA, CN
vs. CCA e CCA vs. DA).

BRDS – Personalidade, interesses e motivação (PIM) – Houve
diferenciação

entre

os

grupos

através

da

ANOVA

(F=25.53,

p<0.0001), que permaneceu significativa após a aplicação da correção
para múltiplas comparações pelo método de Scheffé com os grupos
CN vs. DA (p<0.0001), e CN vs. CCA (p=0.004), mas não ao comparar
os grupos CCA vs. DA (p=0.262).

FAST – Esta escala apresentou diferenciação significativa dos grupos
através da ANOVA (F=59.40, p<0.0001), mesmo após a aplicação da
correção para comparações múltiplas pelo método de Scheffé (CN vs.
DA: p<0.0001; CN vs. CCA: p=0.003; CCA vs. DA: p<0.001).
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HIS – Também houve diferenciação significativa dos grupos através
da ANOVA (F=16.77, p<0.0001). Após a aplicação da correção para
múltiplas comparações, somente foi observada significância entre os
grupos CN vs. CCA (p<0.001) e CN vs. DA (com p<0.0001). Não
houve diferença significativa entre os grupos CCA vs. DA (p=0.985).
Contudo, apesar das diferenças encontradas, a baixa pontuação geral
no escore isquêmico de Hachinski em todos os grupos aponta para a
chance relativamente baixa de que os resultados sejam influenciados
por eventuais lesões cérebro-vasculares que poderiam determinar
quadros demenciais.
Em resumo, as escalas CDR, FAST e BRDS (pontuação total)
discriminaram de forma significativa todos os grupos, mesmo após a
comparação entre grupos através da ANOVA. A escala BRDS
(atividades cotidianas) diferenciou os grupos CN vs. DA e CCA vs.
DA. A escala BRDS (hábitos) não conseguiu diferenciar nenhum dos
grupos estudados. A escala BRDS (personalidade, interesse e
motivação) atingiu significância estatística na comparação dos grupos
CN vs. CCA e CCA vs. DA, mas não entre CCA vs. DA. A pontuação
obtida no MEEM diferenciou os grupos CN vs. DA e CCA vs. DA, mas
não os grupos CN vs. CCA. É interessante ressaltar que foi obtida
pontuação no CDR=1 (demência leve) na maioria dos indivíduos do
grupo DA.
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Tabela 7 – Avaliação cognitiva e comportamental.
Teste

CN

Grupos
CCA

DA

MEEM

27.70 (2.09)

25.7 (2.49)

20.45 (4.59)

F=29.68, p<0.0001

22-30 (27)

21-29 (10)

14-28 (22)

ns

ANOVA
(pos hoc Scheffé)
b
c

< 0.0001

d

< 0.001
CDR

0 (0)

0.5 (0)

1.36 (0.65)

F=83.76, p<0.0001

0-0 (33)

0.5-0.5 (10)

1-3 (22)

0.003

c, d

0.18 (0.46)

3.88 (2.88)

8.95 (5.05)

F=32.23, p<0.0001

0-1.5 (20)

0-8 (9)

2-24 (23)

0.045

BRDS AC

c

d

0.075 (0.18)

1.11 (0.54)

4 (1.79)

F=57.33, p<0.0001

0-0.5 (20)

0-2 (9)

1-8 (23)

ns

c, d

BRDS PIM

F=2.53, p=0.090

0 (0)

1 (2.37)

0-0 (20)

0-0 (9)

0-9 (23)

0.2 (0.52)

2.77 (2.68)

3.95 (2.09)

F=23.53, p<0.0001

0-2 (20)

0-7 (9)

0-8 (23)

0.004

b, c, d

ns

c

d

1.45 (0.68)

3.11 (1.36)

3.04 (1.02)

F=16.77, p<0.0001

1-3 (20)

1-6 (9)

2-6 (23)

< 0.001

FAST

a

b
c

< 0.0001
ns

a

b

< 0.0001

HIS

a

0 (0)

ns

a

b

< 0.0001
BRDS H

a

b

< 0.0001
0.003

a

b

< 0.0001
BRDS PT

a

d

0.2 ( 0.61)

2.33 (0.70)

5.04 (2.05)

F=59.40, p<0.0001

0-2 (20)

1-3 (9)

2-12 (23)

0.003

a

b
c

< 0.0001
< 0.001

d

Resultados dos testes aplicados expressos como média (desvio padrão) + intervalo
de confiança de 95% (número de dados completos para cada amostra). Teste
estatístico: ANOVA pos hoc Scheffé – valor de p:
b

c

d

a

comparação entre os três

grupos; CN versus CCA; CN versus AD; CCA versus AD; ns – não significativo.
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Gráfico 3 – Boxplot – MEEM
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Gráfico 4 – Boxplot – CDR
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Gráfico 5 – Boxplot – BRDS Pontuação Total
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Gráfico 6 – Boxplot – BRDS Atividades Cotidianas
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Gráfico 7 – Boxplot – BRDS Hábitos
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Gráfico 8 – Boxplot – BRDS Personalidade, interesses e motivação
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Gráfico 9 – Boxplot – HIS
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Gráfico 10 – Boxplot – FAST
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5.2.1. Avaliação cognitiva e comportamental – Verificação do efeito
potencial de interação
Embora Crum e cols. (1993) e Bertolucci e cols. (1994) tenham
demonstrado

que

a

performance

no

MEEM

esteja

claramente

relacionada ao grau de instrução (quanto maior o número de anos de
instrução, maior a pontuação obtida no MEEM, e vice-versa), optamos
por não incluir o grau de instrução como covariável na ANCOVA, já
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que não foi demonstrada diferença significativa na comparação entre
os grupos em relação a escolaridade (tabela 6).
Devido a maior média de idade (F=3.99, p=0.023) do grupo DA em
comparação aos demais grupos, optamos por realizar a análise de
covariância (ANCOVA) com correção para múltiplas comparações pelo
método de Bonferroni, introduzindo a idade como covariável. Desta
maneira, visamos controlar o potencial efeito desta variável sobre os
resultados obtidos na avaliação cognitiva e comportamental (tabela 8).
Apesar de não termos detectado diferença significativa para o gênero
na comparação entre os grupos através do teste do Chi quadrado
(χ²=1.44, p=0.487), posteriormente também realizamos a análise de
covariância

múltipla

(MANCOVA)

com

correção

para

múltiplas

comparações pelo método de Bonferroni, introduzindo a idade e o
sexo como covariáveis (tabela 9), já que existe predomínio, pelo
menos à inspeção visual, do sexo feminino em todos os grupos.
Após a aplicação da ANCOVA – Bonferroni, introduzindo como
covariáveis a idade (tabela 8) ou a idade e o sexo (tabela 9),
permaneceram inalterados os resultados obtidos com as escalas
MEEM, CDR, BRDS (atividades cotidianas; hábitos; personalidade,
interesses e motivação), HIS e FAST, conforme previamente descritos
no item 5.2. Estas covariáveis somente influenciaram, de forma
discreta, o resultado obtido com a escala BRDS (pontuação total) na
comparação dos grupos CN vs. CCA (ANOVA – p=0.045; ANCOVA –
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idade – p=0.079; MANCOVA – idade e sexo – p=0.086), com
tendência a manutenção da significância.
Em resumo, embora o grupo DA fosse mais velho que os grupos
CCA e CN, e houvesse um predomínio do sexo feminino nos três
grupos estudados (mesmo não apresentando significância estatística),
não foi observado efeito significativo da idade, ou das covariáveis
idade e sexo sobre a maioria das escalas estudadas. Estas
covariáveis apenas interferiram, de forma discreta, no resultado obtido
com a escala BRDS (pontuação total) ao comparar os grupos CN vs CCA,
com resultado muito próximo da significância após a aplicação da ANCOVA
e da MANCOVA.

Tabela 8 – Avaliação cognitiva e comportamental. Análise de covariância
(ANCOVA) com correção para comparações múltiplas pelo método de
Bonferroni, introduzindo a idade como covariável.
ANCOVA

Bonferroni (p)

F (p)

CN vs. CCA

CN vs. DA

CCA vs. DA

MEEM

19.49 (0.000)

ns

<0.001

0.004

CDR

53.33 (0.000)

0.010

<0.001

<0.001

BRDS PT

23.69 (0.000)

ns

<0.001

0.006

BRDS AC

46.14 (0.000)

ns

<0.001

<0.001

1.39 (0.258)

ns

ns

ns

BRDS PIM

17.30 (0.000)

0.009

<0.001

ns

HIS

12.26 (0.076)

0.001

<0.001

ns

FAST

50.72 (0.000)

0.002

<0.001

<0.001

BRDS H
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Tabela 9 – Avaliação cognitiva e comportamental. Análise de
covariância múltipla (MANCOVA) com correção para comparações múltiplas
pelo método de Bonferroni, introduzindo a idade e o sexo como covariáveis.
MANCOVA

Bonferroni (p)

F (p)

CN vs. CCA

CN vs. DA

CCA vs. DA

MEEM

17.51 (0.000)

ns

<0.001

0.004

CDR

50.49 (0.000)

0.010

<0.001

<0.001

BRDS PT

22.10 (0.000)

ns

<0.001

0.007

BRDS AC

42.12 (0.000)

ns

<0.001

<0.001

1.15 (0.325)

ns

ns

ns

BRDS PIM

18.95 (0.000)

0.005

<0.001

ns

HIS

10.75 (0.000)

0.002

<0.001

ns

FAST

46.29 (0.000)

0.003

<0.001

<0.001

BRDS H

5.3. Achados na espectroscopia de prótons

As análises descritiva e ANOVA (com correção para comparações
múltiplas pelo método de Scheffé) da 1H-ERM no córtex parietal/cíngulo
posterior dos diferentes grupos estudados estão relacionados na tabela 10.
Apenas as razões metabólicas NAA/Cr (F=8.90, p=0.000) e MI/NAA
(F=7.11, p=0.002) demonstraram significância na diferenciação dos três
grupos estudados através da ANOVA. Ao realizar a correção para
comparações múltiplas pelo método de Scheffé, somente foi possível
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diferenciar de forma significativa os grupos CN vs. DA (NAA/Cr – p < 0.001;
MI/NAA – p=0.002).
É interessante observar que, ao analisar isoladamente a média
± desvio padrão das razões NAA/Cr e MI/NAA, o nível relativo do NAA
é maior no grupo CN, intermediário no grupo CCA e menor no grupo
DA. Comportamento inverso é observado na razão MI/NAA, que
apresenta níveis mais altos no grupo DA, intermediário no CCA e
menor no grupo CN. Porém, apesar desta tendência visualmente
detectável, as razões NAA/Cr e MI/NAA não foram capazes de diferenciar de
forma significativa os grupos CN vs. CCA (NAA/Cr – p=0.123, MI/NAA –
p=0.137) e CCA vs. DA (NAA/Cr – p=0.654, MI/NAA – p=0.816).
É possível que não estejamos detectando diferenças estatísticas nas
razões espectroscópicas (especialmente NAA/Cr e MI/NAA) entre estes
grupos pelos seguintes motivos:
1) CN vs. CCA – Talvez o grau de comprometimento histopatológico ou
funcional do córtex parietal/cíngulo posterior dos indivíduos do nosso grupo
CCA seja ausente e/ou mínino, não sendo suficiente para diferenciá-lo do
grupo CN através da 1H-ERM.
2) CCA vs. DA – O mesmo tipo de raciocínio pode ser empregado na
comparação destes grupos. O escore médio da escala do CDR no grupo DA
foi relativamente baixo (1.36 +- 0.65), sendo que o CDR=1 (leve) foi
observado

na

Possivelmente,
correspondam

maioria
os

dos

indivíduos do

pacientes

àqueles

com

indivíduos

grupo

pontuação
com

DA

baixa

(68.45%).
no

CDR

comprometimento

muito
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discreto ou ausente nas áreas isocorticais associativas. Desta
maneira, a

1

H-ERM poderia não conseguir diferenciar de forma

significativa estes dois grupos.
Possivelmente, se a 1H-ERM fosse realizada na região do córtex
entorrinal / hipocampo, e se o número de indivíduos em cada amostra fosse
maior, diferenças nas razões metabólicas entre os grupos estudados
poderiam ser significativas.
A razão Col/Cr não apresentou significância na diferenciação dos
grupos através da ANOVA ou após a correção para comparações múltiplas
pelo método de Scheffé. Também não foi possível diferenciar nenhum dos
grupos através da razão MI/Cr, o que contrariou as nossas expectativas
iniciais, já que vários trabalhos da literatura demonstram níveis elevados do
MI/Cr em pacientes com DA (tabela 1).
Em resumo, a espectroscopia de prótons demonstrou níveis
reduzidos de NAA/Cr e elevados de MI/NAA no córtex parietal/cíngulo
posterior dos pacientes com DA em relação ao grupo CN, estatisticamente
significativos.
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Tabela 10 – Avaliação Espectroscópica.
Grupo
CN

CCA

DA

1.55 (0.18)

1.42 (0.12)

1.36 (0.17)

1.27-1.97 (33)

1.22-1.58 (10)

0.94-1.83 (25)

Razão
NAA/Cr

ANOVA
(pos hoc Scheffé)
F(2,67)=8.90, p<0.001
ns
c

Col/Cr

0.59 (0.11)

0.64 (0.24)

0.59 (0.08)

0.31-1 (33)

0.41-1.30 (10)

0.47-0.90 (25)

0.68 (0.12)

0.70 (0.12)

0.68 (0.11)

0.45-1.06 (33)

0.55-0.90 (10)

0.45-0.97 (25)

0.42 (0.07)

0.49 (0.13)

0.52 (0.10)

0.32-0.66 (33)

0.36-0.73 (10)

0.24-0.75 (25)

MI/Cr

MI/NAA

a

b, d

0.001

F(2,67)=0.64, p=0.532
ns

b, c, d

F(2,67)=0.15, p=0.865
ns

a

a

b, c, d

F(2,67)=7.11, p=0.002
ns

a

b, d

0.002

c

Resultados das razões metabólicas expressos como média (desvio padrão) +
intervalo de confiança de 95% (número de dados completos para cada amostra).
Teste estatístico: ANOVA pos hoc Scheffé – valor de p: a comparação entre os três
grupos; b CN versus CCA; c CN versus AD; d CCA versus AD; ns – não significativo.
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Gráfico 12 – Boxplot – Col/Cr
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Gráfico 13 – Boxplot – MI/Cr
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Gráfico 14 – Boxplot – MI/NAA
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5.3.1. Espectroscopia de prótons – Verificação do efeito potencial de
interação.
Conforme já previamente citado, o nosso grupo DA é mais velho
[F(2,67)=3.99, p=0.023] que os grupos CCA e CN. Visando controlar o
possível efeito da idade sobre os resultados da 1H-ERM realizamos o estudo
da ANCOVA com correção para múltiplas comparações pelo método de
Bonferroni,

introduzindo

a

idade

como

covariável

(tabela

11).

Conforme já comentado no item 5.2.1, apesar de não existir diferença
estatística quanto ao sexo entre os grupos através do teste do Chi
quadrado
covariância

(χ²=1.44, p=0.487),
múltipla

também

(MANCOVA)

com

realizamos
correção

a

análise

para

de

múltiplas

comparações pelo método de Bonferroni, introduzindo a idade e o
sexo como covariáveis (tabela 12).
As covariáveis “etária”, e “sexo e idade” não influenciaram nenhum
dos resultados obtidos com as razões metabólicas da 1H-ERM, permacendo
inalterada a diferenciação significativa dos grupos CN vs. DA através das
razões NAA/Cr e MI/NAA (tabelas 10, 11 e 12). Também permaneceu
inalterada a não diferenciação dos grupos CCA vs. DA e CN vs. CCA, com
qualquer das razões metabólicas avaliadas.
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Tabela 11 – Espectroscopia de prótons. Análise de covariância (ANCOVA)
com correção para comparações múltiplas pelo método de Bonferroni,
introduzindo a idade como covariável.
ANCOVA

Bonferroni (p)

F (p)

CN vs. CCA

CN vs. DA

CCA vs. DA

NAA/Cr

5.73 (0.006)

ns

0.005

ns

Col/Cr

0.49 (0.618)

ns

ns

ns

MI/Cr

0.10 (0.908)

ns

ns

ns

MI/NAA

3.57 (0.037)

ns

0.044

ns

Tabela 12 – Espectroscopia de prótons. Análise de covariância múltipla
(MANCOVA) com correção para comparações múltiplas pelo método de
Bonferroni, introduzindo a idade e o sexo como covariáveis.
MANCOVA

Bonferroni (p)

F (p)

CN vs. CCA

CN vs. DA

CCA vs. DA

NAA/Cr

6.75 (0.003)

ns

0.002

ns

Col/Cr

0.51 (0.602)

ns

ns

ns

MI/Cr

0.12 (0.889)

ns

ns

ns

MI/NAA

4.20 (0.022)

ns

0.024

ns

5.4. Correlação entre os resultados da 1H-ERM e da avaliação cognitiva
e comportamental

Os resultados da correlação entre as razões significativas da 1H-ERM
(NAA/Cr e MI/NAA) e da avaliação cognitiva e comportamental (MEEM,
BRDS PT, BRDS AC e FAST) estão relacionados na tabela 13. Nesta
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análise, todos os indivíduos dos grupos DA, CCA e DA foram agrupados em
um grupo único.
A redução do nível do NAA/Cr e a elevação do MI/NAA no córtex
parietal/cíngulo posterior apresentaram correlação significativa com a pior
performance nas escalas MEEM, BDRS (pontuação total e atividades
cotidianas) e FAST.
O MEEM apresentou correlação baixa, porém significativa com as
razões NAA/Cr (correlação positiva) e MI/NAA (negativa).
A escala BRDS PT apresentou correlação moderada e significativa
com as razões NAA/Cr (negativa) e MI/NAA (positiva).
A escala BRDS AC demonstrou correlação positiva, moderada e
significativa com a razão NAA/Cr. Com a razão MI/NAA esta escala
apresentou correlação positiva porém baixa.
A razão NAA/Cr apresentou correlação negativa moderada com a
escala FAST, enquanto que a razão MI/NAA apresentou correlação positiva
e moderada com esta escala.
A tabela 14 mostra a correlação entre as razões NAA/Cr e MI/NAA, e
as escalas cognitivas MEEM, BRDS PT, BRDS AC e FAST, separando os
resultados por grupo (CN, CCA e DA).
Nos grupos CN e CCA, nenhuma destas escalas apresentou
correlação significativa com as razões metabólicas NAA/Cr e MI/NAA. Houve
apenas uma tendência a significância no grupo CN ao correlacionar o MEEM
com o NAA/Cr (r=–0.343, p=0.079), e a escala BRDS (atividades cotidianas)
também com a razão NAA/Cr (r=0.428, p=0.060). No grupo DA, a escala
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BRDS

(atividades

cotidianas)

apresentou

correlação

moderada

e

significativa com a razão NAA/Cr, mas não com o MI/NAA. Já o FAST
apresentou correlação significativa tanto com a razão NAA/Cr (r=–0.485,
p=0.018) quanto com a MI/NAA (r=–0.440, p=0.035). Não foi observada
correlação das escalas MEEM e BRDS (atividades cotidianas) com as
razões NAA/Cr e MI/NAA.
Talvez, ao realizar a análise de correlação por grupo (CN, CCA e DA),
estejamos trabalhando com um “n” reduzido, o que poderia estar dificultando
a detecção de correlação significativa.

Tabela 13 – Correlação entre as razões metabólicas NAA/Cr e MI/NAA com
as escalas MEEM, BRDS PT, BRDS AC e FAST, considerando os indivíduos
DA, CCA e CN como um grupo único.
Escala x razão metabólica

Coeficiente de
Pearson (r)

r

2

Valor de p

N*

MEEM x NAA/Cr

0.236

0.056

0.071

59

MEEM x MI/NAA

–0.273

0.075

0.036

59

BDRS PT x NAA/Cr

–0.532

0.283

0.000

52

BDRS PT x MI/NAA

0.420

0.176

0.002

52

BDRS AC x NAA/Cr

–0.433

0.188

0.001

52

BDRS AC x MI/NAA

0.390

0.095

0.026

52

FAST x NAA/Cr

–0.507

0.257

0.000

52

FAST x MI/NAA

0.464

0.215

0.001

52

(*) número de observações
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Tabela 14 – Resultados por grupo da correlação entre as razões
metabólicas NAA/Cr e MI/NAA com as escalas cognitivas MEEM, BRDS
(pontuação total e atividades cotidianas) e FAST.
Grupos
Escala x razão

CN

CCA

DA

MEEM x NAA/Cr

r=–0.343; p=0.079

ns

ns

MEEM x MI/NAA

ns

ns

ns

BRDS PT x NAA/Cr

ns

ns

r=–0.519; p=0.011

BRDS PT x MI/NAA

ns

ns

ns

BRDS AC x NAA/Cr

r=0.428; p=0.060

ns

ns

BRDS AC x MI/NAA

ns

ns

ns

FAST x NAA/Cr

ns

ns

r=–0.485; p=0.018

FAST x MI/NAA

ns

ns

r=0.440 p=0.035

metabólica

Gráfico 15 – Correlação entre a escala MEEM e a razão NAA/Cr
(r = 0.236; p = 0.071).
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Gráfico 16 – Correlação entre a escala MEEM e a razão MI/NAA
(r =–0.273; p = 0.036).
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Gráfico 17 – Correlação entre a escala FAST e a razão NAA/Cr
(r =–0.507; p = 0.000).
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Gráfico 18 – Correlação entre a escala FAST e a razão MI/NAA
(r =–0.464; p = 0.001).
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Gráfico 19 – Correlação entre a escala BRDS PT e a razão NAA/Cr
(r =–0.532; p = 0.000).
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Gráfico 20 – Correlação entre a escala BRDS PT e a razão MI/NAA
(r = 0.420; p = 0.002).
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Gráfico 21 – Correlação entre a escala BRDS AC e a razão NAA/Cr
(r =–0.433; p = 0.001).
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Gráfico 22 – Correlação entre a escala BRDS AC e a razão MI/NAA
(r = 0.309; p = 0.026).
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5.5. Análise da função discriminante

A análise da função discriminante foi realizada utilizando as razões
metabólicas NAA/Cr e MI/NAA, e as escalas BRDS PT, BRDS AC e FAST,
com o propósito de verificar qual das escalas neuropsiquiátricas ou razões
metabólicas da 1H-ERM classificariam com maior precisão os indivíduos dos
três grupos estudados (tabelas 15 e 16).
Na comparação dos grupos CN e CCA (tabela 15), as escalas FAST e
BRDS AC apresentaram melhor resultado na exata classificação dos
indivíduos: FAST – 88.9% dos casos de CCA (sensibilidade) e 90% dos
controles (especificidade), com classificação correta global de 89.7%; BRDS
AC – 88.9% do grupo CCA e 85% do grupo CN, com classificação global de
86.2% dos indivíduos avaliados. A escala BRDS PT classificou corretamente
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90% dos indivíduos normais, e apenas 66.7% do grupo CCA, com correta
classificação global dos indivíduos de 82.8%. A associação de todas estas
escalas resultou em uma taxa global de acerto de 89.7%.
Ao analisar apenas a 1H-ERM (tabela 15), o grupo controle normal foi
corretamente classificado em 100% dos casos com a razão NAA/Cr, e em
97% dos casos ao utilizar as razões MI/NAA ou NAA/Cr + MI/NAA. Por outro
lado, os indivíduos do grupo CCA apresentaram índices baixos ou nulos de
classificação ao utilizar as razões NAA/Cr (0%), MI/NAA (20%) e NAA/Cr +
MI/NAA (20%). A taxa global de acerto com a análise conjunta destas razões
foi de 79.1%.
A associação destas escalas e razões metabólicas foi capaz de
classificar corretamente 93.1% de todos os indivíduos dos grupos CN e
CCA. É interessante observar que a associação da 1H-ERM às escalas
neuropsiquiátricas adicionou 5 pontos percentuais na especificidade
diagnóstica, e 3.4% na acurácia (correta classificação global dos indivíduos
CN e CCA).
Ao comparar os grupos CN e DA (tabela 16), a aplicação isolada ou
conjunta das escalas FAST, BRDS PT e BRDS AC classificou corretamente
100% dos casos de DA. O grupo controle foi corretamente classificado em
90% dos casos ao aplicar as escalas FAST e BRDS PT, e em 100% dos
casos com escala BRDS AC. Ao aplicar todas estas escalas juntas, o grupo
DA foi corretamente classificado em 100% dos casos, e o grupo CN em
90%, com uma taxa global de 95.3% de acerto.
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Ao utilizar as razões NAA/Cr, MI/NAA e NAA/Cr + MI/NAA, o grupo
CN foi corretamente classificado em 78.8% (NAA/Cr), 93.9% (MI/NAA) e
87.9% (NAA/Cr + MI/NAA). Em relação aos indivíduos do grupo DA, a
correta classificação foi de 72% com a razão NAA/Cr, e de 52% com a razão
MI/NAA, e 68% com a associação das razões NAA/Cr e MI/NAA.

A

avaliação conjunta destas razões resultou em 79.3% de classificação
diagnóstica correta dos indivíduos dos grupos CN e DA.
Vale a pena ressaltar que, mais uma vez, ao adicionar a 1H-ERM às
escalas neuropsiquiátricas acimas mencionadas, foi obtido um incremento
de 5 pontos percentuais na especificidade diagnóstica, e de 2.4% na
acurácia diagnóstica, atingindo, respectivamente, 95% e 97.7%.
Em resumo, ao adicionar a 1H-ERM às escalas neuropsiquiátricas
acima mencionadas obtivemos um incremento de 5% (CN vs. CCA, e CN vs.
DA) na especificidade diagnóstica, e de 3.4% (CN vs. CCA) e de 2.4% (CN
vs. DA) na acurácia global, permitindo um maior poder de detecção dos
pacientes com CCA e DA.
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Tabela 15 – Análise da Função Discriminante: CN versus CCA
TESTE

N TOTAL

SENSIBILIDADE

ESPECIFIDADE

ACURÁCIA

FAST

20 CN; 9 CCA

8 (88.9%) *

18 (90%) *

26 (89.7%) *

BRDS PT

20 CN; 9 CCA

6 (66.7%) *

18 (90%) *

24 (82.8%) *

BRDS AC

20 CN; 9 CCA

8 (88.9%) *

17 (85%) *

25 (86.2%) *

NAA/Cr

33 CN; 10 CCA

0 (0%) *

33 (100%) *

33 (76.7%) *

MI/NAA

33 CN; 10 CCA

2 (20%) *

32 (97%) *

34 (79.1%) *

NAA/Cr + MI/NAA

33 CN; 10 CCA

2 (20%) *

32 (97%) *

34 (79.1%) *

COMBINAÇÃO 1 **

20 CN; 9 CCA

8 (88.9%) *

18 (90%) *

26 (89.7%) *

COMBINAÇÃO 2 ***

20 CN; 9 CCA

8 (88.9%) *

19 (95%) *

27 (93.1%) *

*

número de indivíduos ( percentual)

**

BRDS PT, BRDS AC e FAST juntos

***

BRDS PT, BRDS AC, FAST, NAA/Cr e MI/NAA juntos

Tabela 16 – Análise da Função Discriminante: CN versus DA
TESTE

N TOTAL

SENSIBILIDADE

ESPECIFIDADE

ACURÁCIA

FAST

20 CN; 23 DA

23 (100%) *

18 (90%) *

41 (95.3%) *

BRDS PT

20 CN; 23 DA

23 (100%) *

18 (90%) *

41 (95.3%) *

BRDS AC

20 CN; 23 DA

23 (100%) *

20 (100%) *

43 (100%) *

NAA/Cr

33 CN; 25 DA

18 (72%) *

26 (78.8%) *

44 (75.9%) *

MI/NAA

33 CN; 25 DA

13 (52%) *

31 (93.9%) *

44 (75.9%) *

NAA/Cr + MI/NAA

33 CN; 25 DA

17 (68%) *

29 (87.9%) *

46 (79.3%) *

COMBINAÇÃO 1 **

20 CN; 23 DA

23 (100%) *

18 (90%) *

41 (95.3%) *

COMBINAÇÃO 2 ***

20 CN; 23 DA

23 (100%) *

19 (95%) *

42 (97.7%) *

*

número de indivíduos ( percentual)

**

BRDS PT, BRDS AC e FAST juntos

***

BRDS PT, BRDS AC, FAST, NAA/Cr e MI/NAA juntos
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6. LIMITAÇÕES DO PRESENTE TRABALHO

1 – No presente estudo, não foi realizada a correção do volume de
tecido cerebral incluído no voxel da 1H-ERM. Pretendemos, em trabalhos
futuros, incluir esta correção, já que o grau de atrofia cortical entre os
diferentes pacientes pode ser variável e influenciar o resultado final.
Entretanto, numa revisão realizada em 2002, Firbank e cols. consideraram
que ao se calcular razões com a creatina, a quantidade de líquor existente
dentro do voxel seria corrigido, permitindo inferir que a razão NAA/Cr
indicaria a alteração da concentração do NAA (ou Cr) por volume de tecido
cerebral, já que o líquor possui baixas concentrações de metabólitos visíveis
na ressonância magnética.
2 – Não obtivemos confirmação diagnóstica histopatológica em
nenhum dos grupos avaliados.
3 – Idealmente, no contexto de detecção do declínio cognitivo leve e
da DA em fases bastante iniciais, o volume de interesse da espectroscopia
deveria ter analisado o córtex entorrinal e o hipocampo, o que não foi
realizado no presente estudo devido a limitações técnicas. Neste sentido,
Engelhardt e cols. (2005) avaliaram o hipocampo de 20 indivíduos normais e
de 40 pacientes com DA provável através da

1

H-ERM (TE=50ms), e

evidenciaram redução do NAA, e aumento do MI e da razão MI/NAA nos
pacientes com DA em comparação ao grupo CN. Apesar da localização
espectroscópica no hipocampo, este trabalho não realizou uma avaliação
cognitiva e neuropsiquiátrica mais detalhada, tendo apenas utilizado o
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MEEM (para a avaliação cognitiva) e o CDR (para o estadiamento da
doença). Em um outro estudo recente, Chao e cols. (2005) também
realizaram espectroscopia de prótons dos hipocampos. Foi observada
redução significativa do nível do NAA hipocampal dos indivíduos com DA e
CIND em comparação ao grupo controle normal, mas não se observou
diferença entre os grupos DA e CIND. Chao dicotomizou o grupo CIND em
duas amostras: os que permaneceram estáveis cognitivamente, e outros que
converteram para a demência. Nesta situação, menores níveis de NAA
hipocampal foram observados no grupo CIND que evolui para demência
(achado significativo) em comparação aos controles normais. Não foram
observadas diferenças entre os grupos CIND estável e controle, ou entre os
dois subgrupos do CIND. Convém ressaltar que este estudo utilizou tempo
de eco longo (TE=135ms), o que não permitiu a identificação e análise do
mioinositol.
4 – O número de indivíduos estudados no grupo CCA foi bastante
reduzido. Estudos futuros deverão incluir uma amostra mais numerosa, para
verificar se é possível diferenciar o grupo CCA dos indivíduos normais ou
com DA inicial, especialmente com o estudo espectroscópico da região
hipocampal. O mesmo tipo de inconveniente foi observado e assinalado por
Chao e cols. (2005) em relação a amostra com indivíduos com CIND.
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7. DISCUSSÃO

Os principais achados deste trabalho foram os seguintes: 1) A
concentração relativa do NAA no córtex parietal-cíngulo posterior dos
indivíduos com DA foi significativamente menor que a observada no grupo
controle normal. 2) O valor da razão MI/NAA foi significativamente maior no
grupo DA em relação ao grupo CN. Estas alterações não foram influenciadas
por diferenças de gênero ou idade. Não foram observadas diferenças
significativas entre os grupos CN versus CCA, e CCA versus DA com as
razões NAA/Cr e MI/NAA, e entre nenhum dos três grupos estudados com
as razões Col/Cr e MI/Cr. 3) Houve correlação significativa da razão NAA/Cr
com as escalas BRDS PT (r=–0.532, p=0.000), BRDS AC (r=–0.433,
p=0.001) e FAST (r=–0.507, p=0.000), com tendência a significância com a
escala MEEM (r=0.236, p=0.071). 4) Foi observada correlação significativa
entre a razão MI/NAA com as escalas MEEM (r=–0.273, p=0.036), BRDS PT
(r=0.420, p=0.002), BRDS AC (r=–0.309, p=0.026) e FAST (r=–0.464,
p=0.001). 5) Ao comparar os grupos CN e CCA através da análise da função
discriminante, foi obtido um incremento de 5% na especificidade e de 3.4%
na acurácia diagnóstica ao avaliar as razões metabólicas NAA/Cr e MI/NAA
em conjunto à avaliação neuropsiquiátrica através das escalas BRDS PT,
BRDS AC e FAST. Na comparação dos grupos CN e DA, a inclusão dos
dados da 1H-ERM à avaliação neuropsiquiátrica determinou um incremento
de 5% na especificidade e de 2.4% na acurácia diagnóstica, que por sua vez
passaram a atingir, respectivamente, 95% e 97.7%. Convém ressaltar que a
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média do escore obtido no CDR dos indivíduos do grupo DA era baixa
(CDR=1.36), estando relacionada a quadros demencias predominantemente
leves. Estes achados sugerem que a redução do NAA/Cr e a elevação do
MI/NAA no córtex parietal/cíngulo posterior são biologicamente significativas,
podendo ser úteis na detecção dos pacientes com DA inicial, quando as
alterações cognitivas e de memória ainda são sutis, talvez até antes que a
degeneração estrutural e funcional de outras regiões corticais associativas
tenham ocorrido.
Estes achados replicam os dados cada vez mais abundantes da
literatura, realizados in vivo, com diferentes protocolos de imagem, que
demonstram a relação existente entre o declínio cognitivo e as alterações
funcionais da doença de Alzheimer, levando em consideração o significado
das modificações metabólicas e de como estas se relacionam com o
diagnóstico e a progressão da doença.
Já está bem estabelecido na literatura que no estágio pré-clínico da
doença de Alzheimer ocorrem extensas alterações neuropatológicas no
córtex entorrinal e no hipocampo, antes mesmo que o declínio cognitivo se
torne clinicamente evidente. Em um segundo estágio da doença, onde as
alterações clínicas já são detectáveis, observa-se comprometimento
neuropatológico com disseminação ordenada e sequencial através das vias
conectivas eferentes até as regiões neocorticais, e acometimento do córtex
medial posterior (Hyman 1984; Hyman 1986; Braak e Braak 1991; Hof
1992; Gómez-Isla 1996 e 1997; Mesulam 2000). Há também um
consenso geral de que a perda neuronal seletiva em áreas mais
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vulneráveis dos cérebros com DA em comparação aos controles
normais pareados por idade, respeita a hierarquia topográfica que
acompanha a formação dos emaranhados neurofibrilares (Pearson
1985; Braak e Braak 1991; Arriagada 1992; Hof 1992; Gómez-Isla
1996 e 1997; De Santi 2001).
Vários autores já demonstraram forte correlação entre as
alterações cognitivas e neuropatológicas da doença de Alzheimer em
comparação aos controles normais, com ampla perda neuronal e
maciça

deposição

dos

emaranhados

neurofibrilares

no

córtex

entorrinal. Também foi observada forte correlação destes achados
com a progressão clínica da doença, mesmo quando alterações
cognitivas

leves

ou

questionáveis

eram

evidenciadas,

sendo

interessante notar que indivíduos idosos com cognição preservada
não apresentavam estas alterações no córtex entorrinal (Braak e
Braak 1991; Arriagada 1992; Hof 1992; Gómez-Isla 1996 e 1997; De
Santi 2001).
Giannakopoulos e cols. (2003) demonstraram que a perda
neuronal e aumento na contagem dos ENFs (no córtex entorrinal, e
nas áreas CA1 do hipocampo e 9 de Broadmann) eram os melhores
indicadores de pior pontuação no MEEM. Gómez-Isla e cols. (1996)
demonstraram marcada perda neuronal (maior que 50%) na camada II
do córtex entorrinal, mesmo na DA inicial ou possível, quando o
escore

no

CDR

era

de

0.5,

sendo

observados

escores
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progressivamente maiores quanto maior fosse a perda neuronal ou a
deposição de ENFs no córtex entorrinal.
Em 1997, Gómez-Isla também demonstrou perda neuronal e
aumento da deposição de ENFs na região do sulco temporal superior
(córtex associativo de ordem superior), que progrediu em acordo com
a duração e o grau de comprometimento cognitivo na Escala de
Demência de Blessed. Por outro lado, Arriagada e cols. (1992)
observaram significativa correlação positiva entre a gravidade da
demência (avaliada com a Escala de Demência de Blessed) e a
contagem dos ENFs neocorticais, mas não com a quantidade de
placas amilóides. Não se observou correlação entre a escala de
Blessed e os ENFs nas áreas límbicas, provavelmente devido a
natureza do teste clínico aplicado, já que o aumento da gravidade das
alterações

patológicas

da

região

límbica

não

necessariamente

refletem a piora da pontuação na escala de Blessed. Parece existir um
limiar mínimo de perda neuronal e da contagem de ENFs no córtex
entorrinal para que os sintomas iniciais de perda de memória da DA
sejam detectáveis (Gómez-Isla 1996), sendo que a demência poderia
resultar da quebra progressiva dos sistemas neurais nas áreas
neocorticais associativas e de projeção dos núcleos subcorticais
(Hyman 1986; Arriagada 1992).
Em nosso trabalho percebeu-se significativa correlação entre a
razão NAA/Cr e as escalas BRDS (pontuação total e atividades
cotidianas) e FAST, e da razão MI/NAA com as escalas MEEM, BRDS
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(pontuação total e atividades cotidianas) e FAST, não sofrendo influência
das covariáveis idade e sexo (tabelas 8 e 9). Apesar de não termos obtido
a confirmação histopatológica dos indivíduos aqui estudados, vale
ressaltar que a escala de demência de Blessed-Roth resultou das
comparações entre os escores obtidos neste teste e a contagem de
placas senis observada nas autópsias dos mesmos indivíduos,
apresentando correlações altamente significativas em várias áreas
isocorticais, o que permite avaliar medidas clínicas quantitativas da
demência e índices neuropatológicos do tipo e gravidade da doença
(Blessed 1968). Por outro lado, a escala FAST permite avaliar
longitudinalmente as alterações funcionais em pacientes com DA, sendo
única na habilidade de elucidar o padrão do declínio progressivo, ordinal e
funcional que parece ser inerente à DA (Sclan e Reisberg 1992), tornando
todo o curso da doença facilmente identificável (Reisberg 1988).
No BRDS, as subescalas “Hábitos” (à mesa, de se vestir, controle
esfincteriano)

e

diferenciaram

nenhum

quaisquer

“Personalidade,

correlações

dos
com

interesses

nossos
as

grupos,

razões

e

motivação”

nem

metabólicas

não

apresentaram
da

1

H-ERM.

Provavelmente isto se deve ao fato de que nossa amostra com DA era
basicamente composta por indivíduos com pontuação baixa no CDR
(demência leve-inicial), e de que estas competências somente são
comprometidas mais tardiamente na evolução da doença de Alzheimer
(Folstein 1997).
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Nos estudos funcionais de PET de Reiman (1996) e Small
(2000), indivíduos portadores do alelo APOE-4 (um conhecido fator de
risco genético para a DA de início tardio) e performance normal em
testes de memória, apresentavam hipometabolismo na região do
cíngulo posterior.

Small e cols. (2000) também demonstraram

correlação significativa do hipometabolismo cortical parietal inferior,
temporal e do cíngulo posterior com o declínio da memória 2 anos
mais tarde nos indivíduos carreadores do APOE-4. Baseado nestes
achados, foi aventada a possibilidade de que os déficits metabólicos
regionais poderiam refletir a projeção de neurônios disfuncionais de
outras regiões cerebrais, refletindo diminuição da atividade sináptica
devido a perda ou disfunção das sinapses.
Reforçando

a

concepção

de

que

possíveis

distúrbios

metabólicos observados na região do cíngulo posterior, em fases
muito iniciais ou precoces da doença de Alzheimer poderiam derivar
de lesões em áreas remotas primariamente comprometidas nesta
patologia (no caso, o córtex entorrinal e o hipocampo), Rango e cols.
(1995)

realizaram

um

estudo

experimental

com

lesão

axonal

secundária ao estiramento do nervo óptico em porquinhos da índia, e
observaram declínio agudo do NAA na projeção do corpo geniculado
lateral e dos colículos superiores, com posterior recuperação dos seus
níveis, sugerindo que a diminuição do NAA poderia ser secundário a
deaferentação aguda no sistema nervoso central, determinando
redução trans-sináptica dos seus níveis.
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De acordo com as informações previamente discutidas, é
possível que a redução dos níveis do NAA no córtex do cíngulo
posterior, em pacientes com DA inicial, e talvez em menor grau nos
pacientes

com

comprometimento

cognitivo

amnéstico,

seja

inicialmente resultante do comprometimento neuronal funcional devido
às extensas alterações neuropatológicas do córtex entorrinal e do
hipocampo, que já estão presentes mesmo durante as fases préclínicas da DA, e não apenas secundária a morte neuronal (regional
ou distalmente).
Vários estudos com espectroscopia de prótons documentaram
redução do NAA e elevação do MI em pacientes com DA em
comparação a controles normais (Miller 1993; Moats 1995; Shonk
1995; Parnetti 1997; Lazeyras 1998; Rose 1999; Kantarci 2000, 2002
e 2003; Huang 2001; Petrella 2003).
O N-acetilaspartato é um metabólito predominantemente intraneuronal,

amplamente

aceito

como

marcador

da

densidade

neuroaxonal, não sendo detectável nas células glias (Miller 1991;
Simmons 1991; Tsai e Coile 1995; Pfefferbaum 1999). A sua
concentração

em

cérebros

normais

parece

não

se

modificar

significativamente ao longo do tempo, como observado por Kwo-OnYuen e cols. (1994), que estudaram sete amostras de cérebros
normais, com idade variando de 38 a 75 anos. O NAA pode estar
diminuído em patologias com comprometimento neuronal (tumores,
acidente vascular, encefalopatia hipóxica, demência) (Castillo 1996;
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Ross 1996; Valenzuela 2001), mas também pode refletir a viabilidade
dos neurônios, com recuperação pelo menos parcial dos seus níveis
após vários tipos de insultos (Miller 1991; Simmons 1991; Tsai e Coile
1995; Castillo 1996; Ross 1996; Valenzuela 2001; Petrella 2003), tais
como na esclerose múltipla recorrente (De Stefano 1993; Bitsch
1999), na recuperação de lesões cerebrais traumáticas, ou em
pacientes com o complexo demencial da SIDA após a terapia com
drogas (Vion-Dury 1995).
Na doença de Alzheimer, a depleção dos níveis do NAA é maior
no córtex do que na substância branca (Schuff 1998; Valenzuela
2001). O declínio do NAA não parece estar relacionado à gravidade
da demência, e pode ocorrer de forma independente da atrofia
regional (Adalsteinsson 2000), provavelmente refletindo a diminuição
da viabilidade neuronal (Valenzuela 2001).
Em um recente estudo, Engelhardt e cols. (2005) sugerem que a
razão NAA/Cr não é capaz de diferenciar de forma significativa
pacientes com CDR variando de zero a dois quando o voxel estava
localizado no cíngulo posterior. Contrariando este trabalho, nossos
achados

efetivamente

significativamente

os

demonstram
indivíduos

que

com

é

possível

CDR=0

(grupo

diferenciar
controle)

daqueles com CDR≥1 (grupo DA) quando o cíngulo posterior era
abordado na 1 H-ERM (tabelas 11 e 12).
O mioinositol é outro importante metabólito no contexto da DA.
Vários estudos com espectroscopia de prótons já demonstraram níveis
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elevados do MI em indivíduos com comprometimento cognitivo leve e
com DA (Ernst 1997; Kantarci 2000 e 2002; Valenzuela 2001), com o
incremento dos níveis do MI precedendo a redução do NAA (Kantarci
2000; Huang 2001). Contudo, a elevação dos níveis do MI não parece
ser um achado específico da DA (Huang 2001), podendo também ser
observada em outros quadros neurodegenerativos como no córtex
frontal da demência fronto-temporal (Ernst 1997) e em placas de
esclerose múltipla (Bitsch 1999). Permanece obscuro o mecanismo
através do qual estas doenças determinam o aumento do pico deste
metabólito. O MI está primariamente localizado nas células gliais,
podendo representar um possível marcador glial (Bitsch 1999; Ernst
1997; Kantarci 2000 e 2002; Huang 2001; Valenzuela 2001). Bitsch e
cols. (1999) observaram o aumento dos níveis do MI em placas de
esclerose múltipla onde havia proliferação glial histologicamente
comprovada.

Inclusive

já

foi

demonstrado

em

estudos

neuropatológicos a presença de hipertrofia glial ou gliose em
associação a perda neuronal na demência (Ernst 1997). A elevação
do MI em pacientes com comprometimento cognitivo leve poderia
estar associada a inflamação e ativação glial, que precederia a
disfunção e a perda neuronal da DA (Kantarci 2002; Petrella 2003).
Logo, níveis elevados do MI poderiam ser consequentes à ativação e
ao aumento do conteúdo glial. O MI apresenta também a função de
manter o volume celular, já que é um osmólito orgânico de células
neurogliais. É possível que, em resposta a perda neuronal, as células
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neurogliais regionais se tornem hipertróficas, acumulando o MI para
manter o volume celular aumentado (Ernst 1997). O MI é também um
precursor da síntese e regeneração dos fosfolipídeos de membrana
(fosfatidil inositol). A inibição da enzima responsável por esta
conversão poderia resultar em elevação do MI (Lee 2003). O acúmulo
do MI e a depleção do fosfatidil inositol já foi demonstrada postmorten
em cérebros com DA (Stokes 1987; Miller 1993). Outro dado
interessante sobre o MI reside no seu possível papel desintoxicante
no fígado, onde é quebrado em glucoronato. Talvez este metabólito
desempenhe um papel desintoxificador em cérebros com DA (Castillo
1996; Lazeyras 1998; Valenzuela 2001).
Vários estudos com 1 H-ERM demonstraram elevação dos níveis
do MI em pacientes com DA em comparação a controles normais
(Miller 1993; Moats 1995; Shonk 1995; Parnetti 1997; Lazeyras 1998;
Rose 1999; Kantarci 2000, 2002 e 2003; Huang 2001; Petrella 2003),
inclusive na região do cíngulo posterior (Kantarci 2002). Porém,
embora

previamente

esperado,

nosso

trabalho

não

conseguiu

demonstrar a elevação dos níveis do MI (aferidos através da razão
MI/Cr) nos grupos CCA ou DA em comparação ao grupo controle
normal. Achado semelhante foi observado em um estudo recente de
Engelhardt e cols. (2005), que também não conseguiu demonstrar
diferenças da razão MI/Cr ao analisar tanto a região hipocampal
quanto a do cíngulo posterior na comparação entre indivíduos com DA
(CDR de 1 a 3) e controles normais (CDR = 0).
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A especificidade clínica da diminuição do NAA na doença de
Alzheimer é baixa, mas a acurácia diagnóstica da DA aumenta com a
análise associada do MI, conforme demonstrado por Shonk e cols.
(1995). Estes autores demonstraram uma sensibilidade de 83% e uma
especificidade de 95%, com valor preditivo positivo de 98% na
detecção da DA provável ao utilizar a razão MI/NAA. Vários autores
consideram que a razão MI/NAA ou NAA/MI permitiriam uma melhor
diferenciação

dos

pacientes

com

DA

daqueles

indivíduos

cognitivamente normais (Moats 1995; Parnetti 1997; Kantarci 2003).
Shonk e cols. (1995) estabeleceram através da curva ROC o valor de
0.52 para a razão MI/NAA com o intuito de diferenciar a DA provável
de outras demências. Em nosso estudo também demonstramos o
papel significativo da razão MI/NAA na diferenciação dos grupos CN
(CDR = 0) e DA (CDR médio de 1.36).
Os nossos achados de redução dos níveis corticais do NAA/Cr e
elevação do MI/NAA em pacientes com DA provável em comparação
aos indivíduos controle não pode ser apenas explicada em termos de
gênero

ou

idade,

já

que

estes

resultados

permaneceram

estatisticamente significantes após controlar os efeitos de interação
da idade e sexo (tabelas 11 e 12).
Os resultados obtidos no presente trabalho estão parcialmente de
acordo com o estudo de Kantarci e cols. (2002), que avaliaram a
região do cíngulo posterior com 1 H-ERM. Neste estudo, pacientes com
comprometimento cognitivo leve (CCL) eram diferenciados de idosos
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normais e dos pacientes com DA quando a

1

H-ERM, a volumetria

hipocampal e a performance em testes cognitivos foram levados em
consideração, com os pacientes do grupo CCL apresentando uma
posição intermediária entre os controles normais e os pacientes com
DA. Entretanto, os níveis do NAA/Cr no cíngulo posterior não
diferenciaram de forma significativa os indivíduos com CCL dos
normais. A medida mais sensível para a distinguir os grupos CN e DA
foi a razão NAA/MI e a volumetria hipocampal, e entre os grupos CCL
e DA, a razão NAA/Cr.
Apesar de em nosso trabalho não termos detectado diferenças
significativas entre os grupos CN versus CCA e CCA versus DA através da
1

H-ERM, a média do valor obtido nas razões NAA/Cr e MI/NAA se mostrou

intermediária entre os grupos CN e DA (tabela 10). Talvez, se o número de
indivíduos da nossa amostra CCA fosse maior, e se o voxel da 1H-ERM
tivesse

sido

posicionado

nas

estruturas hipocampais/entorrinais,

as

diferenças entre os grupos poderiam ser significativas. Em um trabalho
recentemente publicado, Chao e cols. (2005) demonstraram que pacientes
com CIND apresentavam valores intermediários do NAA cortical no lobo
parietal em comparação aos grupos DA e CN, porém este achado não foi
significativo. Estes autores também mostraram redução da concentração do
NAA hipocampal associado à redução volumétrica do hipocampo e do córtex
entorrinal em indivíduos com CIND em comparação aos controles normais,
com correlação significativa com a pior performance em testes de memória
declarativa. Estes achados seriam consistentes com a progressão
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topográfica neurofibrilar da DA, iniciando-se no lobo temporal medial, e
posteriormente disseminando para níveis superiores de áreas isocorticais.
Indivíduos com comprometimento cognitivo leve devem ser
precocemente identificados e acompanhados de perto em relação ao
declínio cognitivo e funcional já que este grupo apresenta uma
elevada taxa de conversão para a doença de Alzheimer (12 a 15% por
ano) em comparação aos idosos cognitivamente normais (1 a 2% por
ano) (Celsis 2000; Petersen 2001 A e B). Quanto mais precoce o
diagnóstico da DA for feito, melhores resultados poderiam ser
observados com a terapêutica atualmente disponível, determinando
grande impacto médico e social.
Os critérios do NINCDS-ADRDA combinam a história com o
exame físico e cognitivo, incluindo análise do sangue e estudos por
neuroimagem com o propósito de permitir o diagnóstico de DA
provável, e excluir outras causas secundárias de demência (McKhann
1984). Neste sentido, as medidas neuropsicológicas e de imagem
estrutural são ferramentas promissoras no diagnóstico da doença de
Alzheimer. Porém, a sobreposição com os achados da população
controle limita sua validade na análise individual (Fox e Rossor 1999).
Com o intuito de aumentar a especificidade e a acurácia dos
critérios utilizados no NINCDS-ADRDA, a 1 H-ERM poderia ser incluída
na rotina de neuroimagem. Esta possibilidade é reforçada com os
nossos achados de significativo incremento da especificidade (5%) e
da acurácia diagnóstica (2.4% a 3.4%) dos indivíduos com doença de
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Alzheimer

leve-inicial

e

com

comprometimento

cognitivo

leve

amnéstico (respectivamente) em comparação aos controles idosos
normais. A 1 H-ERM modifica em muito pouco o tempo total do estudo
de ressonância magnética, e pode ser utilizada como um método
adjuvante à avaliação anatômica global dos pacientes com prejuízo da
memória ou cognitivas de ordem superior.
Entretanto, a

1

H-ERM deve ser interpretada sempre em

conjunto com as informações clínicas do paciente. Doenças como o
diabetes

mellitus,

a

insuficiência

renal

ou

hepática

podem

comprometer a interpretação da 1 H-ERM na avaliação de possíveis
quadros demenciais ao utilizar as razões que incluem o metabólito
mioinositol (MI/Cr e MI/NAA). O nível do MI pode estar aumentado na
presença do diabetes (Kreis 1992; Miller 1993; Shonk 1995; Ross 1996;
Danielsen 1999) e da insuficiência renal crônica (Shonk 1995), ou reduzido
ou indetectável na presença de encefalopatia hepática (Miller 1993; Ross
1996; Danielsen 1999; Valenzuela 2001), com possível normalização dos
seus níveis após o transplante renal ou hepático (Ross 1996; Danielsen
1999; Valenzuela 2001). Este fato tem grande importância visto que algumas
destas patologias, tais como o diabetes são bastante prevalentes na
população em geral (Goldenberg 2003).
Apesar de existir um perfil espectroscópico preliminar dos indivíduos
com DA, demonstrando níveis reduzidos do NAA (refletindo disfunção ou
perda neuronal) e elevados do mio-inositol (possilvelmente refletindo a
proliferação das células gliais que acompanha a morte neuronal) nos
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cérebros com esta patologia, mesmo nos quadros iniciais, alguns autores
consideram que ainda existe superposição bioquímica excessiva dos
padrões espectroscópicos obtidos em indivíduos com comprometimento
cognitivo leve, impedindo a sua diferenciação adequada dos controles
normais e dos pacientes com DA, indicando que esta técnica ainda é
limitada para o diagnóstico ou na determinação do seu valor preditivo
(Kantarci 2000; Rivas-Vasquez 2004). Neste sentido, faz-se necessário
correlacionar os achados espectroscópicos com os dados obtidos nas
escalas neuropsiquiátricas, a fim de que a acurácia diagnóstica possa atingir
patamares mais elevados, fato este por nós demonstrado nas tabelas 15 e
16.
Estes resultados mostram que a 1H-ERM no cíngulo posterior pode
ser útil na detecção dos pacientes com DA inicial, quando as alterações
cognitivas e de memória ainda são sutis, e antes que perda neuronal de
regiões selecionadas, e a degeneração estrutural e funcional nas regiões
corticais associativas tenham ocorrido. Se considerarmos que inicialmente
predomina o prejuízo funcional dos neurônios, a utilização da 1H-ERM pode
ser potencialmente útil na monitorização de possíveis efeitos restauradores
de futuros tratamentos para a demência.
Em resumo, a combinação da 1H-ERM do córtex parietal-cíngulo
posterior com escalas neuropsiquiátricas simples (tais como o BRDS e o
FAST) aumentam a especificidade diagnóstica e a capacidade de detecção
dos indivíduos com CCA e DA. Este achado, se confirmado, sinaliza que a
1

H-ERM pode ter grande valor na identificação dos indivíduos com
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comprometimento cognitivo leve amnéstico e com doença de Alzheimer
inicial, quando as alterações cognitivas e de memória ainda são sutis, sendo
um método que pode ser facilmente incorporado a rotina anatômica da
ressonância magnética, com potencial para ter um impacto sócio-econômico
significativo.

7.1. Considerações finais

Seria interessante que trabalhos futuros pudessem avaliar tanto
indivíduos com comprometimento cognitivo leve quanto as várias fases da
DA (inclusive as mais avançadas), realizando a correlação dos achados
histopatológicos (incluindo contagem neuronal, de células gliais, dos
emaranhados

neurofibrilares

e

das

placas

amilóides

nas

regiões

transentorrinais, límbicas e isocorticais) com a avaliação espectroscópica
das respectivas regiões (especialmente a análise do nível do NAA e do MI) e
com

os

resultados

de

escalas

neuropsiquiátricas

e

de

testagem

neuropsicológica. Estes estudos poderão ampliar os atuais conhecimentos
sobre a doença de Alzheimer, esclarecendo uma série de pontos, o que
facilitará o desenvolvimento de terapias farmacológicas mais eficazes.
Apesar de alguns trabalhos recentes (Chao 2005; Engelhardt 2005)
terem abordado a região hipocampal e do córtex entorrinal através da 1HERM, com resultados interessantes, estamos de acordo com Kantarci e cols.
(2002) sobre a necessidade da evolução técnica dos aparelhos de
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ressonância

magnética,

no

sentido

de

permitir

uma

avaliação

espectroscópica com alta qualidade do lobo temporal ântero-medial,
utilizando pequenos volumes de interesse (voxel), com possível detecção
precoce de alterações metabólicas antes que os sintomas da DA se tornem
aparentes. O uso de técnica multivoxel, com menores volumes de interesse,
potencialmente poderia ser mais sensível, já que são mais precisos no
delineamento das estruturas anatômicas de interesse (Lee 2003).
Também seria muito interessante que fossem realizados estudos
evolutivos do padrão metabólico obtido na 1H-ERM nos pacientes com DA
submetidos ao tratamento farmacológico, a fim de verificar se existe
recuperação pelo menos parcial ou estabilização dos níveis do NAA cortical,
ou se os níveis do MI retornam a normalidade. Idealmente, estes dados
espectroscópicos deveriam ser também correlacionados com o diagnóstico
definitivo obtido através da análise histopatológica.
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8. CONCLUSÕES

Estes resultados demonstram que a combinação da

1

H-ERM do

córtex parietal-cíngulo posterior com escalas neuropsiquiátricas simples e de
fácil implementação na rotina clínica, aumentam a especificidade diagnóstica
e a capacidade de detecção dos indivíduos com CCA e DA, em uma fase
onde as alterações cognitivas e de memória ainda são sutis, com potencial
para ter impacto e valor sócio-econômico relevantes.
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APÊNDICE

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DO CID-10 PARA DEMÊNCIA
DE ALZHEIMER
A.

Demência

B.

Nenhuma outra causa diagnosticável

Dão suporte ao diagnóstico
(1) comprometimento de funções corticais superiores (afasia,
agnosia, apraxia)
(2) diminuição da motivação, apatia, perda da espontaneidade,
irritabilidade, desinibição social
(3) atrofia cortical progressiva
(4) parkinsonismo, logoclonia e convulsões
Tipos:
Tipo 2 (início precoce)
A. Início anterior à idade de 65 anos
B. Ao menos um dos seguintes:
(1) instalação e progressão rápidas
(2) envolvimento temporo-parietal e/ou frontal, comprometimento
de memória, afasia, agrafia, acalculia e apraxia
Tipo 1 (início tardio)
A. Início após a idade de 65 anos
B. Ao menos um dos seguintes:
(1) início gradual e progressão lenta
(2) predomínio do comprometimento de memória sobre outras
funções cognitivas
Diagnóstico só é confirmado através de evidência histopatológica
Fonte: CID-10 (OMS, 1993)

CRITÉRIOS PARA O DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE DOENÇA DE
ALZHEIMER DO “NATIONAL INSTITUTE OF NEUROLOGICAL AND
COMMUNICATIVE DISORDERS AND STROKE” E DA
“ALZHEIMER’S DISEASE AND RELATED DISORDERS
ASSOCIATION” (NINCDS-ADRDA)
I. Os critérios para o diagnóstico clínico de PROVÁVEL doença de
Alzheimer incluem:
•

demência estabelecida pelo exame clínico e documentado pelo
Mini-Exame do Estado Mental, escala de demência de Blessed
ou algum exame similar, e confirmada por testes
neuropsicológicos

•

déficits em 2 ou mais áreas da cognição

•

piora progressiva da memória e de outras funções cognitivas

•

ausência de distúrbio do nível de consciência

•

início entre as idades de 40 e 90 anos, mais frequentemente
depois dos 65 anos

•

ausência de distúrbios sistêmicos ou de outras doenças
cerebrais que possam ser responsáveis pelos déficits
progressivos da memória e da cognição

II. O diagnóstico de PROVÁVEL doença de Alzheimer é corroborado
por:
•

deterioração progressiva de funções cognitivas específicas tais
como linguagem (afasia), habilidades motoras (apraxia), e
percepção (agnosia)

•

comprometimento das atividades cotidianas e padrões de
comportamento alterados

•

história familiar de doenças similares, particularmente se
confirmadas por exame neuropatológico; e resultados
laboratoriais:
o de punção lombar normal quando examinada pelas
técnicas habituais
o padrão normal ou alterações inespecíficas do EEG, tais
como aumento da atividade por ondas lentas,
o evidência de atrofia cerebral à TC com progressão
documentada por observações seqüenciais

III. Outras características clínicas compatíveis com o diagnóstico de
PROVÁVEL doença de Alzheimer, depois da exclusão de outras
causas de demência, incluem:
•

platôs no curso de progressão da doença

•

sintomas associados de depressão, insônia, incontinência,
delírios, ilusões, alucinações, explosões catastróficas verbais,
emocionais ou físicas, distúrbios sexuais e perda de peso

•

outras anormalidades neurológicas em alguns pacientes,
especialmente com doença mais avançada, incluindo sinais
motores como hipertonia, mioclonia, ou distúrbio da marcha

•

crises convulsivas em fase avançada da doença

•

TC de crânio normal para a idade

IV. Características que tornam o diagnóstico de PROVÁVEL doença
de Alzheimer incerto ou improvável incluem:
•

início súbito, apoplético

•

distúrbios neurológicos focais como hemiparesia, perda
sensorial, déficits de campo visual, e incoordenação precoce no
curso da doença

•

convulsões ou distúrbios da marcha no início ou muito precoce
no curso da doença

V. Diagnóstico clínico de POSSÍVEL doença de Alzheimer:
•

pode ser feito com base em síndrome demencial, na ausência
de outros distúrbios neurológicos, psiquiátricos ou sistêmicos
suficientes para causar demência e na presença de variações
nas formas de apresentação ou no curso clínico

•

pode ser feito na presença de segunda doença sistêmica ou
neurológica suficiente para produzir demência mas que não é
considerada como causa de demência

•

deve ser usado em pesquisa quando um distúrbio cognitivo
grave, isolado e gradualmente progressivo é identificado na
ausência de outra causa identificável

VI. Critérios para o diagnóstico de DEFINITIVA doença de Alzheimer
são:
•

critérios clínicos da doença de Alzheimer e

•

evidência histopatológica obtida por biópsia ou autópsia

VII. Classificação de doença de Alzheimer para finalidade de pesquisa
deve especificar características que podem diferenciar subtipos da
doença, tais como:
•

ocorrência familiar

•

início antes dos 65 anos

•

presença de trissomia do 21 e

•

coexistência de outras condições relevantes tais como doença
de Parkinson

Fonte: McKhann e cols., 1984

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DO DSM-IV, PARA DEMÊNCIA
DEGENERATIVA PRIMÁRIA DO TIPO ALZHEIMER
A. Desenvolvimento de múltiplos déficits cognitivos manifestados tanto por
(A1) quanto por (A2):
A1. comprometimento da memória (capacidade prejudicada de
aprender novas informações ou recordar informações anteriormente
aprendidas)
A2. uma (ou mais) das seguintes perturbações cognitivas:
(a) afasia (perturbação da linguagem)
(b) apraxia (capacidade prejudicada de executar atividades
motoras, apesar de um funcionamento motor intacto)
(c) agnosia (incapacidade de reconhecer ou identificar objetos,
apesar de um funcionamento sensorial intacto)
(d) perturbação do funcionamento executivo (isto é,
planejamento, organização, seqüenciamento, abstração)
B. Os déficits cognitivos causam significativo comprometimento social e
ocupacional e representam declínio significativo no nível de
funcionamento anterior
C. O curso caracteriza-se por um início gradual e um declínio cognitivo
contínuo.
D. Os déficits cognitivos nos Critérios A1 e A2 não se devem a quaisquer
dos seguintes fatores:
(1) outras condições do sistema nervoso central que causam déficits
progressivos na memória e cognição (por ex., doença
cerebrovascular, doença de Parkinson, doença de Huntington,
hematoma subdural, hidrocefalia de pressão normal, tumor cerebral)
(2) condições sistêmicas que comprovadamente causam demência
(por ex., hipotiroidismo, deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico,
deficiência de niacina, hipercalcemia, neurossífilis, infecção com HIV)
(3) condições induzidas por substâncias
E. Os déficits não ocorrem exclusivamente durante o curso de um delirium.
F. A perturbação não é melhor explicada por um outro transtorno do Eixo I
(por ex., Transtorno Depressivo Maior, Esquizofrenia).
Codificar com base no tipo de início e características predominantes:
Com Início Precoce: se o início ocorre aos 65 anos ou antes.
Com Início Tardio: se o início ocorre após os 65 anos de idade.
Fonte: DSM-IV-TR (APA, 2000)

ESCALA DE BLESSED-ROTH

Total
_______/ 28

Atividades Cotidianas
1. Incapacidade de realizar tarefas rotineiras

0

½

1

2. Incapacidade de lidar com pequenas quantias

0

½

1

3. Incapacidade de se lembrar de listas pequenas

0

½

1

4. Incapacidade de se orientar na própria residência

0

½

1

5. Incapacidade de se orientar fora de casa, na rua

0

½

1

6. Incapacidade de interpretar o ambiente (se em casa, na rua)
0
½

1

7. Incapacidade de recordar acontecimentos recentes

0

½

1

8. Tendência a viver no passado

0

½

1

Hábitos
9. Alimentares
limpo, com utensílios adequados

0

atrapalhado, usa apenas colher

1

somente sólidos (ex.: biscoitos)

2

necessita ser alimentado

3

10. De se vestir
veste-se sem auxílio

0

por exemplo, abotoa-se errado

1

erra na seqüência; esquece algumas etapas

2

incapaz de se vestir

3

11. Controle esfincteriano
completo
urina na cama de vez em quando
urina na cama com freqüência
incontinência bi-esfincteriana

0
1
2
3

Personalidade, interesses e motivação (“drive”)
12. Enrijecimento da personalidade

1

13. Mais egocêntrico

1

14. Menor consideração pelos sentimentos dos outros

1

15. Embrutecimento afetivo

1

16. Controle emocional diminuído (ex.: mais implicante; irritadiço)

1

17. Comicidade em situações impróprias

1

18. Diminuição da responsividade emocional

1

19. Conduta sexual inapropriada de novo

1

interesses mantidos

0

20. Desinteresse por hobbies e equivalentes

1

21. Iniciativa reduzida ou mais apático

1

22. Hiperatividade despropositada

1

___________________________________________
*½ = incapacitação intermitente, variável, parcial;
1 = incapacitação absoluta
Tradução e adaptação: Ricardo de Oliveira Souza, UNI-RIO/IPP (1990)

Fonte: Blessed e cols. 1968

CDR (CLINICAL DEMENTIA RATING, MODIFICADO – UCLA, 1997)
ESCORE CLÍNICO DA DEMÊNCIA

MEMÓRIA
0
memória preservada; ou esquecimentos discretos e inconsistentes
½ esquecimentos discretos, mas consistentes; capacidade de evocação
parcial de acontecimentos; esquecimento “benigno”
1
perda de memória moderada, mais acentuada para acontecimentos
recentes; interfere com as atividades cotidianas
2
perda acentuada de memória; retenção apenas de material superaprendido; material novo rapidamente apagado
3
perda acentuada de memória; retenção apenas de alguns fragmentos
ORIENTAÇÃO
0
totalmente orientado
1
dificuldade com relações de tempo; orientado para lugar e pessoa na
consulta, mas pode apresentar desorientação geográfica
2
geralmente desorientado no tempo, freqüentemente para lugar
3
orientação apenas para pessoa
use a pontuação no MEEM para completar este item
CAPACIDADE DE JULGAMENTO E RESOLVER PROBLEMAS*
0
resolve os problemas cotidianos; boa capacidade de julgamento
½ comprometimento discutível para resolver problemas e detectar
semelhanças e diferenças
1
encontra alguma dificuldade na resolução de problemas complexos;
julgamentos sociais, no todo, preservados
2
comprometimento acentuado da resolução de problemas e da detecção
de semelhanças e diferenças; julgamentos sociais geralmente
prejudicados
3
incapaz de fazer julgamentos ou de resolver problemas
QUESTÕES COMUNITÁRIAS
0
funcionamento independente, no nível habitual, no emprego, nos
negócios e nas questões financeiras e sociais
½ comprometimento apenas duvidoso ou discreto nestas atividades
1
incapaz de funcionamento independente nas atividades acima, embora
ainda possa estar engajado em algumas; pode parecer normal em uma
inspeção casual
2,3 sem pretensão de funcionamento indepen-dente fora de casa

LAR E LAZER
0
vida em casa, hobbies e interesses intelectuais preservados
½ vida em casa, hobbies e interesses intelectuais preservados, ou apenas
um pouco comprometidos
1
comprometimento discreto, mas consistente, do funcionamento em
casa; abandono das rotinas, hobbies e interesses mais complexos
2
preservação apenas das rotinas mais simples; interesses muito restritos
e pouco sustentados
3
ausência de funcionamento significativo em casa ou mesmo fora do
quarto
CUIDADOS PESSOAIS
0
totalmente capaz de cuidar de si
½ totalmente capaz de cuidar de si
1
ocasionalmente, necessita incentivo
2
requer assistência para se vestir, na higiene e na produção de efeitos
pessoais
3
requer muita ajuda com os cuidados pes-soais; incontinência freqüente
use a escala de Blessed para completar este item
CDR

=

0

½

1
0

2
½

3
1

2

3

MEMÓRIA
ORIENTAÇÃO
JULGAMENTO E RESOLUÇÃO
DE PROBLEMAS
QUESTÕES COMUNITÁRIAS
LAR E LAZER
CUIDADOS PESSOAIS

ATRIBUIÇÃO DO CDR
Marque cada categoria o mais independente possível. Assinale apenas um
espaço em cada categoria, considerando comprometimento declínio a partir
do nível habitual da pessoa devido, exclusivamente, à perda cognitiva e,
não, à deterioração ocasionada por outros fatores, como incapacitação física
ou depressão. Ocasionalmente, a evidência é ambígua e o julgamento
clínico pode levar à marcação de espaços adjacentes, como
comprometimento (1) leve ou (2) moderado. Neste caso, o procedimento
padrão é baseado no maior comprometimento.
Considera-se a afasia pela avaliação do funcionamento lingüístico e nãolingüístico em cada categoria cognitiva. Se o grau de afasia for maior que o
de demência, o paciente é cotado com base na demência. Apresente
evidência do funcionamento cognitivo não-lingüístico.

O CDR GLOBAL é derivado das contagens em cada uma das seis
categorias, conforme se segue: a memória (M) é tomada como a categoria
primária; todas as demais são secundárias. O CDR = M, se, pelo menos,
três categorias secundárias recebem o mesmo valor que a memória. Sempre
que três ou mais categorias secundárias recebem valores maiores ou
menores que o da memória, CDR = à pontuação da maior parte das
categorias secundárias, qualquer que seja o lado de M com maior número
de categorias secundárias. Todavia, quando três categorias secundárias são
assinaladas de um lado de M e duas do outro, CDR = M. Quando M = ½,
CDR = 1, se ao menos três das outras categorias valem 1 ou mais.
Se M = ½, CDR não pode ser zero: só pode valer ½ ou 1.
Se M = 0, CDR = 0, a menos que ocorra prejuízo (> 0) em duas ou mais
categorias secundárias; nesses casos, CDR = ½.
Embora aplicável à maioria das situações de Doença de Alzheimer, essas
regras não cobrem todas as combinações possíveis. Algumas circunstâncias
incomuns, que ocorrem de vez em quando na doença de Alzheimer e podem
ocorrer em outras formas de demência, são pontuadas da seguinte maneira:
1. Se houver ligações nas categorias secundárias de um lado de M, escolha
as cotações mais próximas de M para o CDR (ex.: se M e outra categoria
secundária = 3, duas categorias secundárias = 2 e duas categorias
secundárias = 1, então CDR = 2).
2. Quando apenas uma ou duas categorias secundárias recebem a mesma
pontuação de M, CDR = M, desde que não haja mais de duas categorias
secundárias de cada lado de M.
3. Quando M ≥ 1, CDR não pode ser zero. Nesse caso, CDR = ½ quando a
maioria das categorias secundárias são zero.
Tradução e adaptação: Ricardo de Oliveira Souza, UNI-RIO/IPP
(1997)

Fonte: Berg 1988; Morris 1993 e 1996

ESCORE ISQUÊMICO DE HACHINSKI (1975): TOTAL = ______/ 18

Característica

Característica

Início súbito
Deterioração gradual

2
1

Curso flutuante
Confusão noturna

2
1

Preservação relativa da
personalidade
Depressão
Queixas somáticas

1
1
1

Incontinência emocional
História de hipertensão
arterial
História de AVC
Evidência de
ateroesclerose
Sintomas neurológicos
focais
Sinais neurológicos focais

1
1
2
1
2
2

Tradução e adaptação: Ricardo de Oliveira Souza, UNI-RIO/IPP (1990)

Fonte: Hachinski e cols. 1975

FAST (ESCALA DE ESTADIAMENTO FUNCIONAL DA
DOENÇA DE ALZHEIMER)

FAST
Dificuldades, objetivas e subjetivas; funcionamento social e
ocupacional distinto de há 5 ou 10 anos.
Queixa de esquecer de nomes, compromissos, onde
guardou objetos; dificuldades subjetivas no trabalho, sem
comprometimento social, funcional e ocupações complexas.
Redução do funcionamento laborativo, evidente aos olhos
de colegas; dificuldades em tarefas psicomotoras
complexas, como viajar para lugares novos; rotina sem
alterações.
Diminuição da capacidade de realizar tarefas novas (dar um
jantar para convidados, lidar com dinheiro, fazer compras);
comprometimento das IADL.
Dificuldade para dirigir automóveis e escolher a própria
roupa, mas se veste sozinho.
Dificuldade em se vestir sozinho.
Incapaz de tomar banho; pode desenvolver fobia para
banho.
Incapaz de lidar com a mecânica do uso do vaso sanitário
(esquece de puxar a descarga; não se limpa direito).
Incontinência urinária.
Incontinência fecal.
Redução da fala (1 a 5 palavras por dia).
Perda de todo vocabulário inteligível.
Perda da capacidade de locomoção.
Incapaz de se manter sentado sozinho.
Incapaz de sorrir e reconhecer pessoas e objetos familiares.
Incapaz de sustentar a cabeça; precisa ser alimentado.

1
2

3

4

5
6
7
8

9
10
11 [7a]
12
13
14
15
16
Tradução e adaptação: Ricardo de Oliveira Souza, UNI-RIO/IPP (1990)

Fonte: Sclan & Reisberg 1992

MINI-EXAME DO ESTADO MENTAL – MEEM
Data: ___/ ___/ ___

Instrução: ________

Orientação temporal
Ano
[
Estação do ano
[
Mês
[
Dia do mês
[
Dia da semana
[

]
]
]
]
] _____

Repetição/Registro
CANETA
—
Reversão Mental
[100 – 7]
___
Recordação
CANETA

SAPATO

MEEM = _____ / 30

Orientação espacial
Estado
[
]
Cidade
[
]
Bairro
[
]
Local atual
[
]
Andar
[
] _____

—

TELEVISÃO

(subtração seriada)
93
86
79
72
___ ___ ___ ___

65

—

TELEVISÃO

SAPATO

—

[

]

[

]

[

]

Denominação de objetos comuns
CANETA
—
RELÓGIO

[

]

Repetição: “― Nem tudo que balança cai.”

[

]

Cumprimento da ordem escrita

[

]

Escrita de frase livre

[

]

Cópia de dois pentágonos

[

]

Execução de comando verbal de três etapas
[
]
Pegue a folha de papel em cima da mesa com a mão D/E, dobre-a ao meio,
coloque-a sobre [o cinzeiro, livro, mesa]
Ler e Obedecer
“Feche os olhos”
Escrever uma frase
Copiar um desenho
Pontuação:
Dado correto equivale a 1 ponto.
Dado incorreto equivale a zero.

Feche os olhos

Fonte: Folstein e cols., 1975

