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Possível desenvolvimento da doença de Alzheimer em consequência do uso 

de drogas 

 

Resumo 

A doença de Alzheimer é um grave problema de saúde pública em nosso país, com 

sua prevalência crescendo em níveis epidêmicos. O tratamento a base de 

medicamentos é conhecido a partir de drogas como a memantina, inibidores 

colinesterase entre outros, em que os efeitos da doença podem ser minimizados, 

porém não revertidos. O presente projeto propõe, por meio de pesquisa de campo, a 

investigação de uma possível relação entre o uso da nicotina e do etanol 

(isoladamente ou em associados) com o desenvolvimento da doença de Alzheimer, 

bem como seus efeitos sobre a morte neural.  
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Introdução 

De etiologia ainda desconhecida, a doença de Alzheimer (DA) é geralmente 

relacionada a causas genéticas, da qual os cientistas não descartam a possibilidade 

de interferência de fatores ambientais1, porém em 1906 o neuropatologista alemão, 

Alois Alzheimer já descrevera sobre a formação de placas amilóides decorrentes de 

proteína beta-amiloide2. Alguns cientistas atribuem a causa do Alzheimer à proteína 

tau, que em um cérebro saudável estabiliza os neurônios a um dos componentes do 

citoesqueleto (os microtúbulos) e nos pacientes com a patologia descrita 

possivelmente facilita a morte neural3. Atualmente a doença vem se caracterizando 

como um problema de saúde pública. Cerca de 35 milhões de pacientes convivem 

com a doença4, sendo que cerca de 1,2 milhões de pessoas sofrem do mal de 

Alzheimer só no Brasil3. 

A doença atinge cerca de 40% da população idosa. Esses pacientes chegam a 

perder 5% da massa encefálica ao ano enquanto adultos desprovidos da doença 

perdem apenas 1% ao ano4. Diversos estudos vêm sendo realizados com o intuito 

de achar a real causa da doença e assim estudá-la e possivelmente achar um modo 

de prevenção e até mesmo a cura5.  

 

Objetivos 

(I) Investigar as possíveis relações entre a nicotina e o etanol com o 

desenvolvimento do Alzheimer. (II) Identificar o mecanismo de ação e efeitos 

adversos das drogas de abuso no cérebro. (III) Correlacionar as ações das drogas 

de abuso com os mecanismos fisiopatológicos da Doença de Alzheimer. 

 

Metodologia  

Trata-se de pesquisa de campo com o uso de questionário fechado estruturado.  

São considerados para a revisão de literatura artigos científicos publicados a partir 

de 2004, pesquisados a partir de banco de dados Scielo, Medline e Bireme.  

São considerados participantes voluntários parentes diretos e/ou responsável legal 

de pacientes acometidos pela doença de Alzheimer, dispostos a responder questões 



sobre o hábito (ou ausência do hábito) do consumo de cigarro e bebida alcoólica 

pelo paciente relacionado. 

 

Desenvolvimento 

Esse projeto se divide em três etapas: submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP), revisão de literatura e aplicação dos questionários. A primeira etapa foi 

concluída, e após a submissão via Plataforma Brasil, esse projeto foi aprovado pelo 

parecer no 651.865 emitido pelo CEP em 12/05/2014.  

A segunda etapa, revisão de literatura, está em andamento e será contínua até a 

finalização do projeto. A aplicação dos questionários será iniciada em agosto de 

2014. 

 

Resultados Preliminares 

A DA é a causa mais comum de demência em todo o mundo, representando de 60% 

a 80% dos casos, caracterizado pela deterioração progressiva das funções 

cognitivas, especialmente memória, mas também de mudanças comportamentais6.  

A DA tem sido caracterizada por uma série de alterações genéticas, neurológicas e 

neurofisiologias. As alterações na neurotransmissão colinérgica sustentam o uso dos 

fármacos anticolinesterásicos, terapia de primeira escolha hoje para pacientes nos 

estágios iniciais da DA7.  

A DA caracteriza-se histopatologicamente pela maciça perda sináptica e pela morte 

neuronal observada em regiões como córtex cerebral e hipocampo6. Uma vez que 

na DA estão implicados a redução dos centros de ligação com os receptores da 

nicotina, colinérgicos cerebrais, corticais e dos núcleos subcorticais, decorrendo 

decréscimo da liberação de acetilcolina, foi sugerido que a nicotina isolada ou 

veiculada pelo tabaco poderia compensar a perda dos receptores colinérgicos, 

retardando a progressão da doença9.  

Porém as pesquisas com nicotina administrada (por diferentes vias) em pacientes 

com Alzheimer forneceram resultados contraditórios e efeitos adversos, como 

agravamento da ansiedade e efeitos depressivos, e resultados discretos ou nulos 

quanto à atenção visual, informação e aprendizado da memória9. 

As doenças mentais tem maior incidência em paciente que fumam do que do 

restante da população8 Os primeiros estudos relacionados com o tabaco e o 

Alzheimer levaram os pesquisadores a acreditar em uma associação inversa, ou 

seja, os fumantes apresentavam uma menor possibilidade de apresentar a doença 

em relação à população geral. Outros atores identificaram esse efeito protetor 

devido à morte precoce dessas pessoas devido a outras doenças relacionadas ao 

tabagismo. Estudos mais atuais sugerem que o tabagismo aumenta a probabilidade 

do desenvolvimento do Alzheimer, porém as informações não são concretas, 

necessitado de estudos mais completos8. 

O alcoolismo pode causar uma série de prejuízos cognitivos, como raciocínio, 

capacidade de percepção visual, aprendizagem inicial, atenção, concentração e 

memória10. O alcoolismo pode acarretar principalmente déficits de aprendizagem e 

memória e mesmo em bebedores sociais (21 ou mais doses por semana) revelam 



indícios de alterações neurocognitivas em algumas funções mentais10 , assim como 

o tabagismo, o alcoolismo necessita de estudos mais completos pra efetivar sua 

relação com a doença de Alzheimer.  

Esperamos com a realização desse projeto, produzir material científico criterioso de 

atualização (em língua portuguesa) sobre o uso de drogas e o desenvolvimento do 

Alzheimer, a ser divulgado para a comunidade acadêmica e científica através da 

participação de eventos científicos e da publicação em revista indexada, tornando 

assim, essa informação de utilidade pública uma vez que os casos de Alzheimer 

aumentam a cada dia. 
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