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Resumo

Grande parte da população idosa possui a Doença de Alzheimer (DA), que é

caracterizada pela degeneração neuronal e comprometimento das funções cognitivas.

Com a evolução rápida da doença e o aumento do número de casos, procura-se

alternativas para a melhora do prognóstíco e a possível prevenção da doença. Através de

uma revisão de literatura foi possível associar os benefícios encontrados nas vitaminas

através de suplementação e alimentos com as necessidades do paciente com DA.

Palavras-chave: Doença de Alzheimer; Vitaminas; Profilaxia da Doença de Alzheimer;

Prevenção da Doença de Alzheimer;

lntrodução

A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença neuropsiquiátrica que age

principalmente em idosos, caracterizada como demência senil, que afeta

irreversivelmente a memória e as atividades cognitivas do indivíduo (INOUYE;

PEDRMZANI; PAVARINI, 2010). A DA é ocasionada pela perda sináptica e morte

neuronal do córtex cerebral, hipocampo, córtex entorrinal e. estriado ventral. O

parênquima cerebral do paciente com DA é formada por depósitos fibrilares amiloides na

parede dos vasos sanguíneos formando placas senis, acúmulo de filamentos da proteína

TAU e formação de novelos neurofibrilares (SERENIKI;VITAL, 2008).

A falta de nutrientes vem ao decorrer dos anos, gerando um quadro de desnutrição

em idosos com DA, e as patologias dependendo do quadro nutricional do paciente podem

se agravar ou melhorar ao ponto de nem chegar a se desenvolver, como nas funções

neurocognitivas que diminuem em quadros de desnutrição (SCHOLÔGL; HOL|CK,2014).

Estudos recentes comprovam que as vitaminas A, vitamina 81, vitamina 86, vitamina 812,

ácido fólico, vitamina C, vitamina D, vitamina E e vitamina K, são encontradas em

menores níveis em pacientes com DA (MOURA,2014).

Objetivo

Este trabalho tem como objetivo trazer uma opção de prevenção e tratamento

alternativo para uma das doenças mais comuns em idosos atualmente, e possibilitar uma

possível diminuição dos índices da doença ou a melhora de alguns sintomas ajudando no

prognóstico.



Metodologia

O método empregado foi a revísão de literatura em base de dados como Scielo,

BIREME e periódicos Capes por artigos e publicações que foram utilizados para a coleta

de dados sobre os assuntos abordados nos últimos 7 anos.

Desenvolvimento

A DA já é considerada problema de saúde pública com o aumento da idade da

população, e o tratamento alopático para a Doença de Alzheimer é baseado em

substâncias psicoativas que têm sido utilizadas para preservar as habilidades funcionais e

cognitivas do paciente. (LIMA, 2008). A nutrição pode ser tanto benéfica quanto maléfica

quando diz respeito a DA pois, o uso de vitaminas de maneira incorreta pode auxiliar na

progressão do processo degenerativo, ou ao contrário, pode ajudar a retardar esse

processo. (BATTIROLA; SANTOS, 2009)

As vitaminas do complexo B (vitamina 81, 86, 812) e do ácido fólico exercem um

papel essencial na função neuronal na DA, pois elas ocasionam uma diminuição nos

riscos do desenvolvimento dos transtornos neurológicos e da demência (MITCHELL;

CONUS; KAPUT, 2014).

Com a deficiência da vitamina 81 existe o comprometimento dos nervos periféricos

com distúrbios da sensibilidade, diminuição da força muscular e encefalopatia de

Werniclan-KorsakofÍ caracterizada por demência e depressão amnésica, existindo uma

ligação da vitamina 81 na liberação da acetilcolina, que por sua vez lraz uma melhora na

memória e funções cognitivas (LEMOS; LEMOS, 2010).

Já a deficiência de vitamina 86 no organismo afeta principalmente os sintomas

neurológicos, podendo os quadros de depressâo e de confusão mental, o que agrava o

prognóstico do paciente §ANNUCCHI; CUNHA, 2009).

A deficíência de vitamina 812 em pacientes com DA pode produzir várias

perturbações neurológicas, levando a uma piora da disfunção .cognitiva, diminuindo a

concentração e aumentando lapsos de perda de memória, depressão e psicose (BENET,

2014\. _.

A hemocisteína é um aminoácido derivado do metabolismo da metionina e quando

está aumentada pode ocasionar uma série de doenças, dentre elas a DA. O ácido fólico

através das vias metabólicas ajuda a reduzir esses níveis de hemocisteína, melhorando

assim o desempenho cognitivo do paciente e reduzindo os riscos de DA. (ALMEIDA et al,

2012\



Resultados Preliminares

Foi possível verificar que, com o aumento da população idosa com DA são

necessários meios alternativos para diminuir o número de casos futuros e melhorar a

condição de vida do paciente com a doença já instalada. Sendo assim, a suplementação

de vitaminas é o foco dos principais estudos para a prevenção e o tratamento alternativo

da DA. Os estudos mostram que, com a suplementação completa das vitaminas nos

níveis ideais para um indivíduo sadio, é possível que ocorra mudanças nos aspectos

fisiológicos e sociais necessários para essa melhoria, que e observada nas áreas

neurológicas e sociais com as vitaminas do complexo B (81, 86 e 812) e com o ácido

fólico.
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