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1. Resumo 

A doença de Alzheimer (DA) é uma patologia neurológica degenerativa progressiva 

que causa déficit de cognição (demência) e incide geralmente em pacientes idosos. 

O avanço das tecnologias em medicina nuclear molecular certamente é de grande 

importância no estudo e diagnóstico da DA, onde os exames de PET-CT e PET-RM 

permitem um estudo metabólico em conjunto ao estudo morfológico, possibilitando o 

diagnóstico precoce da doença, como indicam alguns estudos.  

 

2. Introdução 

          A DA é uma enfermidade neurológica degenerativa que se caracteriza pela 

perda progressiva da cognição acarretando em demência, causando nesses 

indivíduos várias manifestações clinicas como perda de memória, linguagem, 

orientação e motora.1 

A DA é considerada a doença mais prevalente nos casos de demência na 

população pré-senil e senil, acometendo em 2011 mais de 35 milhões de pessoas 

no mundo, sendo no Brasil 1 milhão de pessoas. Embora não tenha cura, seu 

tratamento visa minimizar a progressão da lesão neurológica e devolver mesmo que 

parcialmente e ou provisoriamente as funções cognitivas de seus portadores.2 3 

O avanço na medicina nuclear (MN) tem proporcionado exames cada vez 

mais precisos que auxiliam no diagnostico de DA, isto se dá graças à evolução dos 

equipamentos que unem duas tecnologias, que é o caso da Tomografia por Emissão 

de Pósitrons (PET) associada à tecnologias de Tomografia Computadorizada (CT) e 

da Ressonância Magnética (RM), que permitem um estudo metabólico e morfológico 

do campo estudado ao mesmo tempo. 4 

 

3. Objetivos 

O objetivo desse estudo foi analisar a efetividade das novas tecnologias em 

medicina nuclear molecular, PET–CT e PET–RM no apoio diagnóstico diferencial da 

DA, abordando os principais aspectos aplicados nesses exames. 

 

4. Metodologia 

Foi realizada uma revisão sistemática da bibliografia literatura nos bancos de 

dados do Bireme, NCBI, PubMed e Scielo. E para a busca utilizamos descritores no 

idioma português e Inglês.  



5. Desenvolvimento 

O primeiro médico a relatar a DA foi o psiquiatra Alois Alzheimer que 

observou os sintomas em um de seus pacientes, e após sua morte identificou 

alterações neurológicas que hoje é considerada como uma das particularidades da 

DA.1 Apesar de muitos estudos já terem sido realizados e outros estarem em 

andamento, os mecanismo ainda não foram elucidados definitivamente por existirem 

causas genéticas e esporádicas, porém estudos relatam que a neurodegeneração 

se dá devido à formação de placas senis ou placas de amilóide pela síntese e 

depósito extracelular indevido de Beta- amilóide, e emaranhados neurofibrilares 

pelos agregados de proteína Tau na região encefálica do hipocampo e do córtex.1,3  

O diagnostico da DA é clínico pela historia do paciente e outros exames para 

descartar patologias secundárias. A Medicina nuclear (MN) vem revolucionando e 

auxiliando no diagnostico precoce de DA, o PET é um equipamento da MN 

molecular capaz de obter imagem a partir de dois fótons de radiação, cujo princípio é 

avaliar a viabilidade celular da região a ser estudada por meio da observação da 

cintilação de um radiofármaco especifico que é administrado ao paciente (na DA o 

radiofármaco é fludesoxiglicose [FDG] que é a similar a glicose com a marcação do 

flúor-18), e com isso possibilita avaliar se há hiperfunção ou hipofunção na região 

estudada.5,6, 7 As imagens de PET apresentam grande efetividade quanto às funções 

metabólicas, porém para que a localização da lesão seja identificada com mais 

precisão, faz-se necessário que a tecnologia seja associada a um método 

morfológico como a Tomografia Computadorizada (CT) que é uma técnica 

radiológica na qual um feixe de fótons passa através do tecido estudado e é medido 

por um conjunto de detectores que se encontram do lado oposto à fonte e a 

Ressonância Magnética (RM) onde a imagem se dá pelo resultado da interação do 

campo magnético produzido pelo equipamento com os prótons de hidrogênio do 

tecido humano que favorece o impulso de radiofrequência que depois será 

convertido em imagem. Estas tecnologias trabalhando juntas dão origem ao PET-CT 

e ao PET-RM, que permitem o estudo metabólico e morfológico em um mesmo 

exame. 5,6,8 

 

6. Resultados preliminares 

A PET-RM como descrito na literatura detectou hipometabolismo nos lobos 

parietal, temporal e cíngulo posterior que está relacionada com alterações 



decorridas por DA antes mesmo de manifestar os seus sintomas mais severos,7 

outros estudos demonstram que o PET-CT detectou alterações metabólicas no 

hipocampo até 30 anos antes do aparecimento dos sintomas em alguns casos, 

mostrando como essa tecnologia é promissora em auxiliar no diagnostico precoce 

da doença.8 
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