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 RESUMO 

          A demência senil é uma constante em uma parcela grande da população 

idosa, não somente no Brasil, como também no mundo todo. Uma das principais 

causas de tal condição é a Doença de Alzheimer, que atinge comumente a 

população acima dos 60 anos de idade. É uma doença neurodegenerativa 

progressiva, controlada por genes, que estudaremos nesta revisão. Ainda sem 

cura, apenas medidas profiláticas que visam diminuir a sintomatologia dos 

portadores de DA. Genes como o da Apolipoproteína E, da Presenilina 1 e 2, da 

APP (Proteína Precursora Amilóide), são comprovadamente influentes no 

desenvolvimento da Doença de Alzheimer. No presente trabalho abordaremos 

detalhadamente a fisiologia e os aspectos genéticos que envolvem a Doença de 

Alzheimer. 

INTRODUÇÃO 

        Com o avanço da idade média populacional em todo mundo, tornou-se 

mais frequente a manifestação de doenças neurodegenerativas. Dentro delas, 

podemos citar como causa mais frequente de quadros de demência progressiva 

a Doença de Alzheimer (DA), que atinge cerca de 5% da população acima dos 

60 anos (FRIDMAN et al., 2004). 

A DA, descrita por Alois Alzheimer em um caso clínico, tem como 

características anatomopatológicas a presença de fusos neurofibrilares, placas 

senis e perda neuronal. Sua principal característica clínica é a deterioração rápida 

da memória, seguida por apraxias, parafasias e desorientação espacial. Deve-se 

ter, portanto, ao menos duas funções cognitivas centrais comprometidas, seja a 

memória, comunicação (linguagem), habilidade de atenção (déficit nos indivíduos 

com DA), raciocínio e julgamento, mudanças comportamentais, além da 

percepção visual, que pode causar transtorno em seu círculo familiar, visto que o 

paciente nem sempre consegue reconhecer pessoas, mesmo que estas estejam 

rotineiramente em sua vida. A capacidade de aprender ou recordar informações 

recentes também é comprometida (ALMEIDA, 1997; ALEGRIA, 2012). 
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Tal doença é classificada de acordo com sua idade de início da 

sintomatologia, basicamente, em Doença de Alzheimer de Início Precoce (DAIP), 

que acomete 5% de todos os casos de DA e tem início antes dos 65 anos; e 

Doença de Alzheimer de Início Tardio (DAIT), acometendo a maior parte dos 

casos de DA, com idade de início maior ou igual a 65 anos (SAMAIA et al., 2000). 

Atualmente é estimada a prevalência de genes autossômicos dominantes 

como fator etiológico da Doença de Alzheimer em cerca de 10% dos pacientes. Já 

são de conhecimento público seis mutações genéticas associadas à DA no gene 

da Proteína Precursora de Amiloide (APP), no cromossomo 21. Além delas, há 

também o gene Presenil-1 (PSEN1), no cromossomo 14, com 45 diferentes 

mutações associadas à doença, e também o gene Presenil-2 (PSEN2), no 

cromossomo 1. Vem sendo estudado, também, um fator de risco para o 

desenvolvimento da DA, o alelo e4 do gene que codifica a apoE, associado 

principalmente aos casos de DAIT (SAMAIA et al., 2000). 

Diante da heterogeneidade genética da doença, há diferentes graus de 

severidade desta, variando de acordo com as mutações apresentadas, além de 

seu histórico familiar. Os genes atualmente identificados, mesmo que em 

diferentes localizações cromossômicas e ainda que não conhecidas totalmente 

suas influências, devem participar de uma via neuropatogênica comum que 

desencadeia a doença (LUCATELLI et al., 2008; FRIDMAN et al., 2004). 

OBJETIVOS 

           Este trabalho tem como objetivo pesquisar novas informações, 

relacionadas à Doença de Alzheimer, existentes em literatura, a fim de esclarecer 

prévias dúvidas e clarear o quadro, tanto clínico como fatorial, para o 

desenvolvimento da doença, seja em face aos profissionais da área ou à própria 

população. 

METODOLOGIA 

          Esta revisão literária foi realizada através de banco de dados públicos 

existentes, como PubMed, utilizando artigos referentes a estipulação de fatores 
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genéticos para o desencadeamento da Doença de Alzheimer, assim como seus 

sintomas. 

Histórico da DA 

Em 03 de novembro de 1906, em Turbingen, pequena cidade da 

Alemanha, o neurologista Alois Alzheimer (1864-1915) apresentou pela primeira 

vez o caso clínico de sua paciente Auguste D., de 51 anos, que fora internada 

com sintomas de grave doença mental, em Frankfurt, Alemanha. Internada em 

meados de 1902, com sintomas que variavam entre agitação, delírios e diversas 

deficiências na capacidade de formar novas memórias e novos aprendizados. O 

quadro teve evolução rápida, com perda cada vez maior de sua memória, além de 

parafasias (distúrbios de linguagem que consistem em trocas ou deformações nas 

palavras1), apraxia (incapacidade de executar movimentos coordenados sem que 

sejam afetados a motricidade e a sensibilidade¹), levando à sua morte em abril de 

1906 (SAYEG, 2005). 

Após a morte da paciente, A. Alzheimer realizou exames 

anatomopatológicos, revelando clara atrofia cerebral, macroscopicamente. Em 

exame microscópico, foram identificadas a presença de fusos neurofibrilares, 

placas senis e perda neuronal. Tais características anatômicas desenvolvidas 

durante o quadro evolutivo da doença foram originalmente descobertas, 

posteriormente (ALMEIDA, 1997). 

Sintomatologia 

            A doença de Alzheimer é a causa mais comum de quadros de demência e 

a quarta causa mais frequente de óbitos em países desenvolvidos. Doença 

neurodegenerativa caracterizada, principalmente, por déficit progressivo da 

                                                           

1
 Definições obtidas em dicionário online de língua portuguesa. Disponível em: <http://www.dicio.com.br/>  
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função cognitiva, levando a perda de memória que acaba por interferir nas 

atividades sociais do paciente (ALMADA et al., 2012). 

Os sintomas, normalmente, levam certo tempo para se estabelecerem, 

cerca de 8 anos (tempo entre o primeiro e o último estágio da doença), porém 

varia de pessoa para pessoa. Inicialmente a pessoa portadora da doença pode 

parecer confusa ou esquecida, incapaz de se comunicar normalmente, deixando 

pensamentos inacabados, além de esquecer-se de fatos e conversas recentes 

frequentemente. Entretanto, lembranças de fatos passados podem lhe ser 

extremamente claras, ao ponto de contarem fatos de sua infância com riqueza de 

detalhes (BALLONE, 2001). 

De acordo com a evolução progressiva da doença, a DA é classificada em 

três estágios: leve, moderado e grave (BARNES, 2011). 

 Estágio Leve: paciente apresenta certa dificuldade no desempenho de tarefas 

diárias, porém consegue desempenha-las de maneira independente. Há maior 

comprometimento da memória recente, diminuindo a capacidade de novos 

aprendizados, esquecimento de eventos recentes, além de relações de tempo 

levemente alteradas, assim como sua orientação espacial fora do ambiente 

familiar. Enquanto isso, a memória de procedimento em geral é preservada 

durante esta fase. 

 Estágio Moderado: comprometimento maior, onde há necessidade de auxílio para 

realizar tarefas básicas, como lidar com dinheiro, efetuar atividades domésticas, 

atividades rotineiras e instrumentais. Há dificuldade em reconhecer e identificar 

familiares e amigos, assim como encontrar palavras para descrever coisas 

simples, como objetos. Áreas afetadas nesta fase, também, são a da fala, que 

pode se tornar menos espontânea e com complexidade maior; a desorientação 

espacial dentro de ambiente familiar e dificuldade com noções de tempo. A 

personalidade pode sofrer alterações, como agressividade e irritabilidade, por 

exemplo. Presença de delírios e alucinações é bem marcante neste estágio. 

 Estágio Grave: fase de maior comprometimento, com problemas na memória de 

longo prazo, dificuldades em terminar frases e grandes problemas de 
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comunicação verbal. Ocorre perda gradual da orientação de tempo, lugar e 

pessoas, perdendo completamente a independência, além da aparência 

fragilizada e da extrema irritabilidade. 

Fatores de Risco             

           Diversos fatores são comumente ligados ao desenvolvimento da Doença 

de Alzheimer, sendo a maioria deles incontroláveis pelo indivíduo. Dentre eles, 

podemos citar a idade como grande fator desencadeante, dado que a 

probabilidade de desenvolvimento dos sintomas se torna ainda maior com o 

avanço cronológico. A deposição anormal, no tecido cerebral, de metais como o 

alumínio e o zinco têm sido associados à DA. O histórico familiar geralmente 

aumenta, também, a probabilidade de aparecimento dos sintomas, dado a 

herança genética familiar. Podemos observar, ainda, que em casos de DA de 

início precoce, o fator genético é expresso de forma mais predominante 

(BARNES, 2011). 

Estudos genético-epidemiológicos e Origem Genética 

Considerando a herança genética familiar da doença, visto que há risco 

aumentado entre familiares quando um é portador da Doença de Alzheimer, 

podemos dizer que aproximadamente 40% dos pacientes com DA possuem, em 

seu histórico, antecedentes familiares da doença (SAYEG, 2004). 

Podemos verificar tal demonstração de familiaridade através de estudos 

que utilizam desenho epidemiológico do tipo caso-controle, mostrando-nos a 

frequência/ prevalência da doença em familiares do portador X a frequência da 

mesma doença em familiares de indivíduos saudáveis da população. Se esta 

relação for maior no lado dos familiares do portador, é confirmado o caráter 

hereditário da enfermidade. Outro tipo de estudo que podemos realizar, para 

confirmar o caráter familiar, é a relação entre gêmeos monozigóticos 

(geneticamente idênticos - MZ) e gêmeos dizigóticos (dividem 50% de igualdade 

de carga genética - DZ), comparando-se a concordância para a doença. Para tal 

análise, devemos partir do princípio que ambos pares de gêmeos sofrem 
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influência ambiental semelhante. Desta forma podemos dizer que uma doença é 

determinada pelo ambiente quando a concordância entre MZ e DZ é próxima, ao 

passo que para a determinação genética de uma doença devem-se obter 

resultados de concordância maior nos MZ em relação aos DZ, tendendo a 

aproximar-se de 100%. Nos casos de DA, os estudos apontaram risco aumentado 

de duas a cinco vezes em gêmeos MZ concordantes para a doença, em 

comparação aos gêmeos DZ, mostrando-nos que, possivelmente, o fator da 

herdabilidade corresponda a pouco mais de 50% do total dos fatores 

responsáveis pelo desenvolvimento da Doença de Alzheimer (SAMAIA et al., 

2000). 

Sabe-se atualmente que a Doença de Alzheimer de Início Precoce (DAIP) 

tem influência comprovadamente familiar genética do tipo Autossômica 

Dominante, porém na DA de início tardio não há causa mendeliana identificada, 

entretanto o alelo ε4 do gene da apolipoproteína E (ApoE) está fortemente 

relacionado a esta forma da doença (NUSSBAUM et al., 2007). 

Devemos destacar ainda uma das principais diferenças entre os tipos de 

DA (início precoce e tardio) os tipos de anormalidades genéticas. Na DAIP há 

predominância principalmente de mutações, ou seja, variações moleculares em 

sequências de nucleotídeos no DNA, em determinado gene, podendo ou não ter 

consequências na produção da proteína codificada por este. Uma mutação, 

porém, deve ser rara na população, atingir menos que 1% desta, além de se tratar 

de alteração com efeito grave ou precoce para o indivíduo portador. Entretanto, 

polimorfismos são variações mais frequentes na população (abrange mais que 

1% da população) e são relacionados à DAIT (LUCATELLI et al., 2008). 

Gene da Proteína Precursora Amiloide – APP 

A proteína precursora amiloide é uma proteína transmembranal codificada 

no cromossomo 21, ainda muito discutida no meio científico em relação à função 

propriamente dita. Acredita-se que possa ser um receptor de superfície, pois é 

expressa em inúmeras células teciduais do organismo, dentre elas as células 
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musculares lisas das paredes vasculares, as plaquetas e os neurônios. Contudo, 

a expressão neuronal desta proteína é a de maior interesse, na Doença de 

Alzheimer, por desencadear cascatas que resultam na formação das placas senis 

(MENENDEZ, et al., 2002). 

Segundo Almeida, “A PPA parece exercer papel importante na facilitação 

do crescimento neuronal, na sobrevivência da célula e na regulação da atividade 

da proteína G0, além de sua função reconhecida de adesão entre células e entre 

o neurônio e matriz cerebral”. 

A parte do gene, codificadora da proteína APP, contém cerca de 18 éxons, 

que podem sofrer splicing de forma alternativa com recortes dos éxons 7, 8 e 15, 

gerando 8 isoformas de transmembrana. Quando sintetizadas, então, essas 

proteínas são transportadas para a superfície celular e são clivadas por três 

proteases diferentes: α-secretase, β-secretase e ɤ- secretase. Aproximadamente 

90% das APPs são clivadas por α-secretase, que dá origem a um produto não-

amiloidogênico, pois impede a formação de peptídeo Aβ (beta amiloide) clivando 

seu domínio. Diferentemente, quando a clivagem é realizada pelas proteases β-

secretase e γ-secretase, em geral 10%, há formação de pepitídeo Aβ40, que é 

atóxico porém amiloidogênico, ou Aβ42, neurotóxico também amiloidogênico 

(SAMAIA et al., 2000; NUSSBAUM et al., 2007). 

Normalmente há pouca produção de peptídeo Aβ42, e seus fatores 

determinantes de clivagem, que favorecem por assim dizer a ɤ-secretase, ainda 

não são bem definidos, porém mutações no gene APP aumentam seletivamente a 

produção deste peptídeo neurotóxico, como as substituições em sentido trocado 

no gene codificador de APPβ (proteína precursora de β amiloide), por exemplo 

(NUSSBAUM et al., 2007). 

Em suma, o acúmulo do peptídeo neurotóxico resulta na formação de fibras 

amiloides que levam às placas senis. Isto acontece pois estre fragmento acaba 

sendo mais amiloidogênico que a proteína original, agregando-se a parte 

extracelular dos neurônios, enquanto outros fragmentos intracelulares de APP se 
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ligam a fatores de transcrição e são transportados para o núcleo, influenciando a 

transcrição. A regulação da degradação da APP é dependente de um complexo 

proteico onde os principais componentes são as presenilinas, a nicastrina, entre 

outros (FRIDMAN et al., 2004). 

Vale ressaltar que, portadores de Síndrome de Down possuem cópia extra 

do gene da APP, por conta da trissomia do cromossomo 21. Logo, é típico 

desenvolverem o mesmo tipo de alteração neuropatológica da DA por volta dos 

40 anos de idade (NUSSBAUM et al., 2007). 

PSEN 1 e PSEN 2 

 A partir de um estudo cromossômico, foi identificado no cromossomo 14, 

em 1992, um segundo gene em famílias com histórico de DA, cujos membros 

portadores da doença não apresentavam mutações no gene da APP, conforme 

descrito anteriormente. Denominado inicialmente de “Gene S182”, que atualmente 

conhecemos como Presenil-1 (PSEN1), codifica uma proteína de membrana com 

cerca de 467 aminoácidos, chamada presenilina 1, que contém de 6 a 9 domínios 

transmembrânicos (SAMAIA et al., 2000). 

Após a descoberta do Presenil-1, foi identificado outro gene homólogo, 

denominado então de Presenil-2 (PSEN2), no cromossomo 1 que apresentou 

anormalidades em alguns casos de DA. O produto de tal gene também é uma 

proteína de membrana, a presenilina 2, porém esta é composta por 448 

aminoácidos e tem cerca de 67% de similaridade ao PSEN1 (FRIDMAN et al., 

2004; SAMAIA et al., 2000). 

Ambas presenilinas não tem funções bem estabelecidas, porém acredita-se 

que as mutações desses genes homólogos estejam relacionados à alterações de 

clivagem da APP, aumentando assim a produção de β-amiloide, observado 

principalmente em casos de Da de início precoce. É sabido, entretanto que, a 

presenilina 1 está presente no processo inflamatório observado na placa amilóide 

(placa senil) e também pode interferir no processo de apoptose, enquanto a 

presenilina 2 está ligada ao processo de neurodegeneração. Segundo Nussbaum, 
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“adicionalmente, há algumas evidências de que a presenilina 1 é um cofator 

proteico crítico da γ-secretase.” (LUCATELLI et al., 2008). 

Uma das principais diferenças, então, entre as presenilinas, é a idade de 

início, uma vez que a PSEN2 é muito variável em uma família, podendo ser 

passada, a mutação, por diversas gerações assintomáticas e desenvolver a 

produção de peptídeo Aβ42 em descendentes até mesmo do octogenário portador 

assintomático. Assim, podemos dizer que a Presenilina 1 desenvolve a aparição 

dos sintomas na faixa dos 35 aos 60 anos, enquanto a Presenilina 2 na faixa dos 

40 aos 85 anos de idade, sendo responsáveis por 30% a 50% dos casos de DA 

de herança dominante e de início precoce (NUSSBAUM et al., 2007). 

Gene da Apolipoproteína E (APOE) 

          A apolipoproteína E (apoE), sendo uma proteína plasmática constituída de 

diversas lipoproteínas, tem função estrutural, regulatória de lipoproteínas, 

auxiliando também na absorção, transporte e redistribuição de colesterol entre 

tecidos e órgãos. Por auxiliar no processo de redistribuição do colesterol, a ApoE 

tem importante papel no reparo de danos excessivos de neurônios, atribuindo 

lipídeos aos axônios e regeneração das células de Schwann, restabelecendo 

assim as conexões sinápticas (LUCATELLI et al., 2008). 

Associou-se, na década de 90, uma região do cromossomo 19, que 

determina a produção da ApoE, e a doença de Alzheimer, o alelo ε4, 

preferencialmente. A ApoE foi associada ao processo desta patologia por ter sido 

encontrada em análises das placas senis e dos fusos neurofibrilares de 

portadores. Este alelo, principalmente, tem polimorfismo Cys112Arg e é 

amplamente relacionado à DA esporádica e de início tardio. Destaca-se ainda 

que, a homogeneidade de alelos ε4 parece iniciar mais precocemente a 

sintomatologia da DA, em comparação à  indivíduos heterogêneos para este 

polimorfismo (ALMEIDA, 1997). 

Acredita-se que a ApoE ε4, por ter alta compatibilidade com as placas seis, 

se relaciona de forma estável com o peptídeo β amiloide, agindo portanto, através 
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de dois possíveis mecanismos patogenéticos: Afeta a taxa de fosforilação da 

TAU, favorecendo a formação de fusos neurofibrilares, além de alterar a 

homeostasia entre deposição e clivagem de β amiloide, aumentando assim a 

formação de placas amiloides (ALMEIDA, 1997). 

RESULTADOS 

          Podemos observar, diante deste estudo, a complexidade e 

heterogeneidade da Doença de Alzheimer. Diversos são os fatores que 

aumentam o risco à patogenia, obviamente com a influência genética onde 

podemos ressaltar os genes PSEN1 e PSEN2 como importantes determinantes 

na desenrolar da degeneração neurocelular, em conjunto com a APP, assim como 

aparição dos sintomas. Não podemos deixar de mencionar a importância do alelo 

ε4 da ApoE, que agrava ainda mais o quadro patológico da DA. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Vemos, então, a importância dos estudos genético-epidemiológicos para 

desvendarmos a fisiologia e origem de determinadas doenças, como a de 

Alzheimer. Podemos verificar, ainda, a transferência e a expressão gênica 

relacionada à doença em questão em um grupo de indivíduos da mesma família 

que apresentem ou não a doença. 
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