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RESUMO 

A doença de Alzheimer classifica-se por uma patologia neurodegenerativa, 

sendo frequentemente encontrada na faixa etária pré-senil (antes dos 65 anos). 

O diagnostico é feito por exame medico, exames laboratoriais seguido por 

exames complementares, e técnicas de imagem,  tais como Tomografia 

Computadorizada, Ressonância Magnéticas e Medicina Nuclear (Pet e 

SPECT). 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A doença de Alzheimer classifica-se por uma patologia 

neurodegenerativa , sendo uma demência freqüentemente encontrada na faixa 

etária pré-senil ( antes dos 65 anos). Foi descrita por Alois Alzheimer no inicio 

do século , relatando o caso de uma senhora de 51 anos que apresentava 

quadro de delírios de ciúme de seu marido, a paciente faleceu 4 anos e meio 

após o inicio dos sintomas, a analise anatomopatológica revelou um cérebro 

atrofiado , presença de fusos neurofibrilares, placa senil e perda neural. 

 Os critérios para o diagnostico baseia-se no quadro clinico, incluindo uma 

historia de deterioração progressiva da capacidade cognitiva, na ausência de 

outros problemas neurológicos ou clinico conhecido. Testes psicológicos, 

aquisição de imagens cerebrais e outros critérios estabelecem três níveis de 

certeza diagnostica. Os exames de neuroimagem revelam atrofia cortical, 

habitualmente de predomínio posterior e hipocampal. Nas etapas mais 

avançadas da doença encontramos dilatações dos ventrículos cerebrais e 

alargamento do sulcos  corticais, particularmente nas regiões frontal e temporal 

podem ser observados usando-se: a tomografia computadorizada ou a 

ressonância magnética. Estudos de aquisição de imagens cerebrais funcionais 

incluindo a tomografia por emissão de pósiton (PET), tomografia 

computadorizada de fóton único (SPECT) ou a ressonância magnética 

funcional, que vão nos mostrar um hipometabolismo nas áreas temporais e 

parietais de pacientes com sintomas moderados ou graves. 



OBJETIVOS 

 GERAL  

Este trabalho tem como objetivo geral apresentar os meios de 

diagnósticos por imagem e progressão da doença de Alzheimer, como um 

método confirmatório juntamente com outros exames clínicos que visa excluir 

outras possibilidade diagnosticas mediante á outras demências. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada está baseada em levantamento a partir de dados 

bibliográficos de artigos acadêmicos sobre a doença de Alzheimer e seus 

métodos de diagnósticos, com o maior objetivo e foco a neuroimagem do 

cérebro, visando sua morfofuncionalidade observadas nestes métodos. 

 

DESENVILVIMENTO 

O diagnostico pode ser feito, por meio do exame do medico, exames 

complementares, recomenda-se exames laboratórios também. 

Os exames laboratórios recomendados para avaliação de pacientes com 

demência são: Hemograma completo, concentrações séricas de uréia C 

creatinina, tiroxina (T4) livre, hormonio tireo-estimulante (TSH), albumina, 

enzimas hepáticas( TGO, TGP e GAMA-GT), vitamina B12 e cálcio 

 Tomografia computadorizada(TC) 

Essa técnica, baseia-se em raios-x, foi utilizada para aplicações clinicas 

ainda no inicio da década de 70, uma vez que torna possível examinar o 

encéfalo e partes ósseas do crânio.  

 Ressonância magnética(RM)  



Não é um método que utiliza radiação ionizante, esta técnica fundamenta-

se em três etapas: alinhamento,excitação e detecção. O alinhamento refere à 

propriedade magnética de núcleos de alguns átomos, que se orientam 

paralelamente a um campo magnético, sendo o núcleo de hidrogênio o 

elemento utilizado para produzir imagens de seres biológicos.  

 Tomografia por emissão de pósiton (PET), Tomografia computadorizada 

de fóton único (SPECT) 

Os atuais PET e SPECT funcionam com o mesmo principio são 

requintados e usam sofisticação com os modernos recursos da informática. 

Inicialmente injeta no paciente uma dose de substancia radioativa que 

normalmente é uma molécula normal de glicose, conhecida como traçadora 

que será absorvida pelas células do cérebro mais ativas porque seu 

metabolismo acelerado requer mais energia.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com os autores pesquisados ate o momento podemos 

observar que técnicas usadas na medicina nuclear tem maior possibilidade de 

reconhecimento precoce da doença, porem não descartando as demais 

técnicas. 
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