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Resumo 

O aumento da expectativa de vida da populção está associado com a prevalência de 

doenças neurodegenerativas relacionadas à idade. Entre estas, grande parte da 

população é acometida por doenças neurodegenerativas. Estas doenças podem ser 

identificadas por avaliação clínica e exames de imagens. Neste estudo, analisamos 

dados demográficos obtidos post-mortem de indivíduos e que foram submetidos a 

exames de imagem em uma plataforma multi-disciplinar de trabalho, a fim de 

identificar, dentro da população brasileira, quais fatores estão relacionados ao 

desenvolvimento de alterações nerodegenerativas. Entre esses fatores foi verificado 

que 62,26% da amostra sofria de hipertenção, 24% haviam desenvolvido diabetes, 

47,1% eram tabagistas e 45,2% haviam sofrido ataque cardíaco sistêmico.  

 

Introdução 

O perfil da população brasileira tem sofrido significativas alterações nos últimos 

anos, devido a fatores relacionados às taxas de natalidade e expectativa de vida1. 

Esse quadro tem gerado um aumento da população idosa do país e 

consequentemente, o aumento da prevalência de doenças relacionadas ao 

envelhecimento. 

Durante o processo de envelhecimento é comum a ocorrência de lesões cerebrais 

relacionadas à hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM), câncer e 

também às doenças cerebrovasculares, osteoarticulares, cardiovasculares e 

respiratórias crônicas. Algumas dessas lesões podem ser observadas em imagens 

obtidas por ressonância magnética (RM) e muitas delas ainda não têm sua etiologia 

claramente estabelecida2.  

Entender a fundo esses achados e suas correlações clínicas pode contribuir no 

processo de diagnóstico e tratamento destas doenças, modificando as condutas 

atuais de diagnóstico e tratamento das alterações neurodegenerativas, 

consequentemente diminuindo seu impacto sobre a crescente população idosa 

afetada.  

 
 
 
 



Objetivos 

Utilizar dados clínicos obtidos post-mortem e relaciona-los ao acometimento por 

alterações neurodegenerativas observadas em uma amostra da população de São 

Paulo.  

 

Métodos 

Foram incluídos dados de 53 sujeitos, com idade acima de 18 anos, 

independentemente da etnia ou gênero. Todos foram submetidos à entrevista clínica 

por meio da qual foi possível ter acesso a informações como: idade; gênero; peso; 

altura; IMC; escolaridade; causa do óbito; HAS; DM; DAC; ICC; doenças crônicas; 

cirurgias; lesões encefálicas e uso de medicamentos além da avaliação de 

características funcionais e cognitivas utilizando os seguintes índices: Clinical 

Dementia Rating (CDR) e Informant Questionnarie on Cognitive Decline in the 

Elderly (IQCODE). Os exames de RM dos sujeitos incluídos neste estudo já foram 

serão realizados no Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, em um sistema de 3.0 T equipado com gradientes de 80 

mT/m (Intera Achieva, Philips Healthcare, Best – NL). As imagens foram adquiridas 

com o encéfalo in situ, com temperatura controlada e mensurada no espécime, em 

um período menor que 16 horas após o óbito, a fim de manter a integridade tecidual.  

   
Desenvolvimento  
Devido ao protocolo de captação de sujeitos propostos, utilizamos apenas 

informações e imagens adquiridas post mortem. Posteriormente, iremos avaliar a 

incidência de alterações morfológicas nas imagens de RM relacionadas a doenças 

neurodegenerativas. Como última etapa da análise, serão correlacionados os dados 

obtidos por meio da entrevista clínica com a incidência destas alterações nos 

indivíduos analisados. 

 
Resultados 

A população estudada é composta por indivíduos de aproximadamente 66,8 anos de 

idade, sendo 28,53% mulheres e 25,47% homens. Destes, também foram 

analisadas a média de idade, peso e altura de ambos os sexo separadamente 

(Tabela 1). 



 

 

 

 

 

 

 

Foi relatado que 62,26% dos casos sofriam de HAS. Considerando que a idade 

média da amostra é de 66,8, a população hipertensa é mais velha. Desses, apenas 

12 tinham menos de 66 anos, enquanto 21 deles já haviam ultrapassado essa 

média. A hipertensão apresentou-se mais frequente entre as mulheres, 67,8% da 

amostra feminina era hipertensa, enquanto o mesmo fator de risco foi relatado em 

56% dos indivíduos do sexo masculino. O diabetes acometeu 24% dos sujeitos. 

92,4% dos sujeitos eram tabagistas e/ou haviam sofrido um ataque cardíaco 

sistêmico, 25 destes eram fumantes, 24 haviam sofrido ataque cardíaco isquêmico e 

14 destes puderam ser incluídos em ambas categorias de risco. 
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