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1.RESUMO: o Mal de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa em que o paciente 

apresenta perda de funções cognitivas, sendo uma das maiores causas de demência 

em idosos. As principais lesões neurais encontradas em pacientes com doença de 

alzheimer, são a deposição extracelular da proteína β-amilóide  em placas neurolíticas 

e emaranhados neurofibrilares no citoplasma dos neurônios, decorrente da 

hiperfosforilação da proteína Tau. Com base no fato de que os tratamentos atuais não 

apresentam eficácia na redução/controle da progressão da doença, o objetivo do 

presente trabalho de revisão será compreender as recentes possibilidades de 

tratamento da doença de Alzheimer e qual a contribuição dos avanços do uso de 

células tronco na terapêutica dessa patologia. Foi realizado um estudo bibliográfico 

utilizando critérios para identificar novas perspectivas para o tratamento do Mal de 

Alzheimer, visando principalmente terapias com células tronco, através de pesquisas 

em bibliografias publicadas na forma de periódicos nas bases de dados Google 

Acadêmico, Scielo, Pubmed, Ncbi, utilizando-se os seguintes termos: Doença de 

Alzheimer, terapias medicamentosas, células tronco. Será consultado também teses 

e documentos de órgãos públicos nacionais e internacionais.  

2. INTRODUÇÃO: uma das maiores causas de demência em idosos, o Mal de 

Alzheimer é uma doença neurodegenerativa em que a pessoa apresenta perda de 

funções cognitivas. (ALZHEIMER’s ASSOCIATION, 2016). As principais lesões 

neurais encontradas em pacientes com doença de alzheimer (DA), são a deposição 

extracelular da proteína β-amilóide (βa) em placas neurolíticas e emaranhados 

neurofibrilares no citoplasma dos neurônios, decorrente da hiperfosforilação da 

proteína Tau. A DA também tem relação com fatores genéticos, mutações nos genes 

codificadores para Proteína Precursora de Amiloide (PPA), apoE (apolipoproteina E), 

PSEN1 (presenilina 1) e PSEN2 (presenilina 2) estão comumente relacionados com o 

surgimento de DA (FRIDMAN et al, 2004). Atualmente, o tratamento medicamentoso 

é sintomático não combatendo a progressão da doença e apresentando muitos efeitos 

colaterais como insônia, cefaléia, tontura, arritmia, letargia, apatia, sonolência dentre 

outros (HUEB 2007).     

3.OBJETIVO: o objetivo do presente trabalho de revisão será compreender as 

recentes possibilidades de tratamento da doença de Alzheimer e qual a contribuição 

dos avanços do uso de células tronco na terapêutica dessa patologia.  



4. METODOLOGIA: será realizado um estudo bibliográfico utilizando critérios para 

identificar terapias atuais e novas perspectivas para o tratamento do Mal de Alzheimer, 

visando compreender as possíveis contribuições das terapias com células tronco, 

através de pesquisas em bibliografias publicadas na forma de periódicos nas bases 

de dados Google Acadêmico, Scielo, Pubmed, Ncbi, utilizando-se os seguintes 

termos: doença de Alzheimer, terapias medicamentosas, células tronco. Será 

consultado também teses e documentos de órgãos públicos nacionais e 

internacionais. 

5. DESENVOLVIMENTO: as terapias alternativas da DA atuam nas principais lesões 

neuronais decorrentes da doença. Um estudo de MATSUOKA 2007 utilizou um 

octapéptidio de efeito neuroprotetor (NAP) em ratos transgênicos para DA. O 

composto reduziu significativamente os níveis de Tau hiperfosforilada e de βa, 

comprovando assim o potencial terapêutico do NAP em estágios inicias da patologia. 

Uma promessa ainda em fase de estudos é a imunoterapia ativa (vacinação) e passiva 

(anticorpos monoclonais). Porém mesmo com a imunoterapia apresentando bons 

resultados, alguns eventos desfavoráveis necessitam de maiores esclarecimentos 

quanto ao mecanismo de ação (ORGOGOZO, J. M. et al 2003; RINNE et al 2010; 

ANOOP et al 2010; HONG-QI et al. 2010; BLENNOW et al 2012).                                              

 As células tronco (CT) também são uma promissora terapia para tratamento da 

DA. Estudos recentes demonstram o potencial das iPSC (do inglês Induced 

Pluripotent Stem Cells) em que as células são retiradas de Células tronco adultas da 

pele de um indivíduo e cultivadas de modo a se tornar uma célula indiferenciada e 

com capacidade proliferativa podendo se especializar em outro tipo de tecido celular 

como neurônio (TAKAHASHI et al. 2007). Pesquisadores da Universidade Nacional 

Kyungpook na Coreia do Sul fizeram transplantes com células tronco mesenquimais 

derivadas da medula óssea, após análise foi constatado a redução da deposição de 

βa no córtex e hipocampo dos animais transplantados em comparação com o controle 

(LEE 2010).  

6.RESULTADOS PRELIMINARES: de forma geral, as terapias alternativas para a DA 

vem mostrando-se potencialmente eficientes, mas ainda são necessários maiores  

estudos para alcançar objetivos de aplicação das terapias em pacientes. As terapias 

com CT também têm apresentado potencial como promessa terapêutica, porém, os 

resultados alcançados estão em fases iniciais das pesquisas, requerendo outras 



etapas no conhecimento do potencial de diferenciação dessas células nos grupos 

celulares de interesses, como os neurônios e células gliais.  
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