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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A doença de Alzhei-
mer é um problema de saúde pública em razão do enve-
lhecimento populacional. Há diversos fatores de risco e 
proteção para a doença de Alzheimer com estudos recentes 
relevantes. A etapa principal do diagnóstico dessa forma 
de demência é o exame clínico associado a testes de ras-
treio cognitivo. Apesar disso, aproximadamente 50% dos 
clínicos não fazem diagnóstico de demência em estágio ini-
cial. Esta revisão narrativa abrangente pretende atualizar a 
epidemiologia, fatores de risco e proteção para a doença e 
como fazer seu diagnóstico. 
CONTEÚDO: Foram revisadas as informações mais rele-
vantes na epidemiologia e diagnóstico da doença de Alzhei-
mer presentes em consensos e estudos originais encontra-
dos nos bancos de dados da PubMed e LILACS. 
CONCLUSÃO: O diagnóstico clínico ainda é o ponto cha-
ve para o diagnóstico dessa forma de demência, excluindo 
seus diagnósticos diferenciais. Testes de rastreio cognitivo 
como o Mini-Exame do Estado Mental e o Teste do dese-
nho do relógio são muito importantes para o diagnóstico 
de pacientes em estado inicial. 
Descritores: diagnóstico, doença de Alzheimer, epide-
miologia.
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SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Alzheimer´s disea-
se is a public health problem because of population ageing. 
There are many risk and protective factors for Alzheimer´s 
disease with important recent studies. The main issue of the 
diagnosis of this kind of dementia is the clinical examina-
tion with cognitive screening tests. Although almost 50% of 
clinicians miss the diagnosis of dementia in its initial stage. 
This broad narrative review objective is to up-to-date epi-
demiology, risk and protective factors for the disease and 
how to diagnose it. 
CONTENTS: We review the most relevant information in 
epidemiology and diagnosis of Alzheimer´s disease based 
on guidelines and original studies found on PubMed and 
LILACS databases. 
CONCLUSION: Clinical diagnosis is the key stone for the 
diagnosis of this form of dementia, excluding the differen-
tial diagnosis. Screening tests like the Mini-Mental State 
and the Clock Drawing test are very important to diagnose 
initial stage patients. 
Keywords: Alzheimer’s disease, diagnosis, epidemiology.

INTRODUÇÃO

A pirâmide etária no Brasil vem sofrendo mudanças notá-
veis nas últimas décadas. A população acima dos 60 anos 
cresce a cada ano, chegando aos dias atuais a aproxima-
damente 15 milhões de pessoas e com projeção para 15% 
da população brasileira no ano de 20201. Juntamente com 
o envelhecimento populacional, aumenta a prevalência de 
doenças intimamente relacionadas à senescência como as 
coronariopatias, as neoplasias, a osteoporose e as demên-
cias. As síndromes demenciais são morbidades geralmente 
degenerativas e progressivas que implicam grandes trans-
tornos mental, físico e psicológico. A demência é uma 
síndrome adquirida com declínio de memória juntamente 
com outro déficit em domínio cognitivo como linguagem, 
visuoespacial ou executivo, suficiente para interferir so-
cialmente com o indivíduo2. A demência ocasiona um 
grande sofrimento para os pacientes, produzindo incapa-
cidade e dependência, e para familiares, gerando ansieda-
de, depressão e grande tempo gasto com cuidados3-9.

Rev Bras Clin Med, 2009;7:27-35
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EPIDEMIOLOGIA DA DOENÇA DE ALZHEIMER

Diversas condições podem causar síndrome demencial, 
(aqui tratada simplesmente por demência) sendo a doença 
de Alzheimer (DA) e a isquemia cerebrovascular (demên-
cia vascular) as duas causas mais importantes10. Apesar 
de algumas demências serem reversíveis, como as ocasio-
nadas por hipotiroidismo ou deficiência de vitamina B12, 
não mais de 1,5% dos casos leves a moderados podem ser 
revertidos11. Nos países desenvolvidos, a prevalência da 
doença é aproximadamente 1,5% em torno dos 65 anos 
até alcançar 30%, em média, ao redor dos 80 anos12. Nos 
Estados Unidos, 3% a 11% das pessoas com 65 anos ou 
mais e 25% a 47% daquelas com mais de 85 anos têm de-
mência13-18. Ainda neste país, em 1997, a prevalência da 
doença de Alzheimer atingiu 2,3 milhões de pessoas, pas-
sando para 4,5 milhões em 200019, com um gasto anual 
aproximando-se de 100 bilhões de dólares, ocasionando 
alto impacto social4,15.
No Brasil, a estatística é muito semelhante à mundial. Em 
estudo populacional realizado em Catanduva, município 
com 100 mil habitantes, no Estado de São Paulo, 25% dos 
idosos foram avaliados, encontrando prevalência de de-
mência semelhante à literatura20. Herrera e col. observaram 
prevalência de 7,1% de casos de demência (118 habitantes) 
em uma população de 1.656 indivíduos com idade igual 
ou maior que 65 anos21. A taxa de incidência anual foi de 
7,7 casos por 100.000 habitantes22. Os estudos brasileiros 
apresentam prevalência e incidência próximas aos estudos 
estrangeiros23. A etiologia mais freqüente da síndrome de-
mencial foi a DA. Em Catanduva, 55,1% dos casos de de-
mência receberam este diagnóstico21. 
A prevalência da demência aumenta progressivamente com 
o envelhecimento, sendo a idade o maior fator de risco para 
a doença. A partir dos 65 anos, sua prevalência dobra a 
cada cinco anos. Entre 60 e 64 anos apresenta prevalência 
de 0,7%, passando por 5,6% entre 70 e 79 anos, e chegando 
a 38,6% nos nonagenários24. A incidência parece não dimi-
nuir mesmo na faixa etária dos muito idosos, acima dos 95 
anos25,26. O envelhecimento cerebral está associado a uma 
diminuição de grupamentos neuronais de áreas do córtex e 
subcórtex, contribuindo para os sintomas da demência27. 
Alterações genéticas também podem ser responsáveis por 
aumentar o risco da demência de Alzheimer, mesmo que 
em menor incidência28,29. As mutações do gene da proteína 
precursora do amilóide (cromossomo 21), dos genes das 
pré-senilinas 1 e 2 (cromossomos 14 e 1, respectivamente), 
assim como o polimorfismo da apolipoproteína E (cromos-
somo 19) são exemplos de alterações genéticas que podem 
aumentar o risco para DA. 
A apolipoproteína E, codificada no cromossomo 19, par-
ticipa do transporte de colesterol para os neurônios con-
tribuindo para a manutenção de membranas e mielina. Há 
três alelos da proteína sendo o є4, presente em 15% da po-
pulação, muito elevado nos portadores de Alzheimer30,31. 
O alelo є4 produz uma apoproteína E menos eficaz e con-
tribui com aumento da freqüência de placas neuríticas e 
deficiência colinérgica32. A importância do alelo є4 varia 

dependendo do grupo étnico em questão30,31. 
A importância da influência genética na expressão fisiopa-
tológica e fenotípica da doença de Alzheimer podem ser 
identificadas em outros exemplos, além das mutações gené-
ticas e polimorfismos. A história familiar é um fator de ris-
co para a demência. Gêmeos idênticos apresentam concor-
dância para Alzheimer de 40% aproximadamente segundo 
a literatura32. E ainda, na síndrome de Down, seus porta-
dores apresentam expressão elevada do gene da proteína 
precursora do amilóide localizado no cromossomo 2133. 
Existem outros fatores associados ao maior risco para de-
mência de Alzheimer, apesar de sua evidência na literatura 
ainda ser questionável. Podem-se citar o trauma cranioen-
cefálico, o sexo feminino, a etnia caucasiana, o alumínio e 
a aterosclerose34. 
Assim como os fatores de risco para a doença existem fa-
tores protetores. A escolaridade é identificada em inúmeros 
estudos provavelmente pelo conseqüente aumento da densi-
dade sináptica de regiões corticais e pela maior capacidade 
de compensação de deficiências intelectuais dos indivíduos 
com maior escolaridade27. Os sujeitos com alta escolaridade 
apresentam melhor rendimento em testes neuropsicométri-
cos mais simples como o Mini-Exame do Estado Mental35. 
No estudo realizado em Catanduva20, observou-se relação 
inversamente proporcional entre a prevalência de demência 
e a escolaridade. Nos indivíduos com oito anos ou mais de 
escolaridade a prevalência foi de 3,5%, enquanto que nos 
analfabetos foi de 12,2%36.
Diversas substâncias potencialmente protetoras contra a 
doença de Alzheimer, como anti-inflamatórios, hormônios, 
estatinas e antioxidantes, foram avaliadas em estudos ob-
servacionais e prospectivos. 
Os anti-inflamatórios não hormonais (AINES) podem ter 
associação com maior proteção contra a doença de Alzhei-
mer segundo estudos observacionais36-39. Em metanálise foi 
demonstrada pequena, mas significativa proteção contra 
a demência em usuários crônicos destes fármacos40. A re-
lação pode advir da observação de inúmeras substâncias 
pró-inflamatórias envolvidas na fisiopatologia da doença e 
diretamente presentes em placas neuríticas; e, emaranha-
dos neurofibrilares, assim como pela ação direta de certos 
anti-inflamatórios sobre a clivagem de proteína precursora 
do amilóide. Recente análise de 3.229 pacientes do Cardio-
vascular Health Cognitive Study, usuários de AINES sem 
demência, demonstrou menor risco para DA nos pacientes 
portadores APOE є439. 
O estrogênio pode ter efeito neurotrófico e aumentar a 
síntese de acetilcolina através do aumento da colinoacetil-
transferase27. Apesar de estudos retrospectivos demonstra-
rem benefício sintomático ou redução de risco de DA em 
mulheres após a menopausa, em uso de estrógenos, traba-
lhos prospectivos e aleatórios não comprovaram alteração 
cognitiva ou quaisquer outros benefícios41-44. Uma meta-
nálise concluiu que o uso de estrogênios não é indicado 
para melhora cognitiva em mulheres com DA45. Dados do 
Women’s Health Initiative Memory Study mostraram au-
mento significativo e risco para demência após quatro anos 
de seguimento de pacientes em uso de terapia de reposição 
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hormonal46. Em recente estudo, não foi observada relação 
entre uso de estrógeno e DA47. 
A vitamina E, um antioxidante, fornecida em alta dose em 
estudo aleatório, placebo-controlado, envolvendo pacien-
tes com DA moderada, demonstrou melhora clínica e me-
nor institucionalização48. Uma metanálise encontrou maior 
mortalidade entre usuários de vitamina E em altas doses49. 
As estatinas são fármacos promissores incluídos no tra-
tamento da DA. Estudos epidemiológicos demonstraram 
efeito protetor contra demência e, em especial, DA50-52. 
Recente estudo demonstrou que em necropsia realizada 
em 110 pacientes normais, que utilizaram regularmente o 
fármaco, apresentaram menos placas amilóides do que os 
não usuários53. Ainda é precoce afirmar seu real benefício 
terapêutico ou até mesmo na prevenção da DA. 

DIAGNÓSTICO DA DOENÇA DE ALZHEIMER

O diagnóstico da DA é feito fundamentalmente através de 
critérios clínicos preestabelecidos juntamente com a ex-
clusão de outras possíveis causas para a demência10,54-57. A 
exclusão de outras causas é feita através de um conjunto 
composto pelo exame clínico, por exames laboratoriais e 
pela neuroimagem cerebral10,55,57. No exame clínico deve-
se abordar a história prévia do paciente como doenças 
preexistentes, traumas, cirurgias, uso de álcool ou outras 
substâncias, uso de medicações, exposições ambientais a 
tóxicos, entre outros fatores que podem ocasionar prejuízo 
cognitivo e até mesmo a síndrome demencial propriamen-
te dita54. A história deve contar com a presença de um fa-
miliar ou cuidador para auxiliar nas informações obtidas 
através do paciente54. O exame físico visa identificar déficits 
neurológicos focais, como paresias e parestesias, sinais de 
hidrocefalia, como alteração de marcha e incontinência 
urinária, alterações na motricidade, lentificação e tremores, 
sugestivos de parkinsonismo, sinais de hipotiroidismo, en-
tre outras alterações consistentes com os diagnósticos dife-
renciais mais comuns com a demência do tipo Alzheimer56. 
Dentre os diagnósticos diferenciais destaca-se a depressão 
grave encontrada em até 12% dos pacientes com demên-
cia58, a deficiência de vitamina B12, comum entre idosos59 e 
o hipotiroidismo60.
A avaliação cognitiva desde o rastreio de demência até tes-
tes neuropsicológicos específicos é recomendada em Con-
senso57. Os testes de rastreio cognitivo como o Mini-Exame 
do Estado Mental61, o teste do Desenho do Relógio62, o 
teste de Fluência Verbal para categorias63 e a Escala de De-
mência de Blessed64 são exemplos de testes utilizados para 
a avaliação inicial de pacientes com suspeita de comprome-
timento cognitivo56. Além de testes mais simples como os 
mencionados para triagem inicial e avaliação mais breve, 
há exames neuropsicométricos mais abrangentes como o 
Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease 
(CERAD)65,66, a Mattis Dementia Rating Scale67 e o CAM-
DEX68, traduzido para o português69.
Os critérios preestabelecidos mais utilizados no diagnóstico 
de Alzheimer são o do Manual de Diagnóstico e Estatística 
das Doenças Mentais da Associação de Psiquiatria Ame-

ricana versões III-R e IV (Quadro 1)2,70 e os critérios pro-
postos pelo National Institute of Neurological and Commu-
nicative Disorders and Stroke (NINCDS) em conjunto com 
o Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association 
(ADRDA), (Quadro 2)10,55,71. Ambos DSM III-R e IV são 
equivalentes para utilização no diagnóstico de demência55. 
Segundo o consenso brasileiro de diagnóstico de DA no 
Brasil, os critérios diagnósticos do NINCDS-ADRDA fo-
ram citados em 71% dos estudos brasileiros até 2003, segui-
dos pelos critérios do DSM-III-R e DSM-IV utilizados em, 
respectivamente, 21% e 29% dos artigos10. Os critérios da 
Organização Mundial de Saúde (CID-10)72 foram citados 
em 17% dos artigos e aparecendo, com uma citação cada, 
os critérios do CAMDEX e um trabalho que utilizou como 
critério o “diagnóstico clínico” sem definições padroniza-
das específicas10. Os critérios NINCDS-ADRDA são reco-
mendados especialmente para o diagnóstico de DA10,55.

Quadro 1 – Critérios diagnósticos para demência de  
Alzheimer do manual de diagnóstico e estatística das 
 doenças mentais
A Desenvolvimento de múltiplos déficits cognitivos 

manifestados tanto por (1) quanto por (2):
1. Comprometimento da memória (capacidade prejudicada 
de aprender novas informações ou recordar informações 
anteriormente aprendidas)
2. Uma (ou mais) das seguintes perturbações cognitivas:
a) Afasia (perturbação da linguagem);
b) Apraxia (capacidade prejudicada de executar atividades 
motoras, apesar de um funcionamento motor intacto);
c) Agnosia (incapacidade de reconhecer ou identificar 
objetos, apesar de um funcionamento sensorial intacto);
d) Perturbação do funcionamento executivo (isto é, 
planejamento, organização, seqüenciamento, abstração).

B Os déficits cognitivos nos Critérios A1 e A2 causam, 
cada qual, prejuízo significativo no funcionamento social 
ou ocupacional e representam um declínio significativo 
em relação a um nível anteriormente superior de 
funcionamento.

C O curso caracteriza-se por um início gradual e um declínio 
cognitivo contínuo.

D Os déficits cognitivos nos Critérios A1 e A2 não se devem a 
quaisquer dos seguintes fatores:
1) Outras condições do sistema nervoso central que causam 
déficits progressivos na memória e cognição (por ex., 
doença cerebrovascular, doença de Parkinson, doença de 
Huntingyon, hematoma subdural, hidrocefalia de pressão 
normal, tumor cerebral);
2. Condições sistêmicas que comprovadamente causam 
demência (por ex., hipotiroidismo, deficiência de vitamina 
B12 ou ácido fólico, deficiência de niacina, hipercalcemia, 
neurossífilis, infecção com vírus da imunodeficiência 
humana (HIV));
3. condições induzidas por substâncias.

E Os déficits não ocorrem exclusivamente durante o curso de 
um delirium 

F A perturbação não é mais bem explicada por um outro 
transtorno do eixo I (por ex., transtorno depressivo maior, 
esquizofrenia).

Associação de Psiquiatria Americana versão IV (American 
Psychiatric Association, 1994)
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Quadro 2 - Critérios diagnósticos para demência de 
Alzheimer 
Demência de Alzheimer provável
I. Critérios
1. Demência estabelecida por exame clínico:
a. Documentado pelo Mini-Exame do Estado Mental ou 
similar;
b. Confirmado por avaliação neuropsicológica.
2. Déficit em duas ou mais áreas da cognição.
3. Piora progressiva da memória e de outras funções cognitivas.
4. Sem distúrbio da consciência.
5. Início entre 40 e 90 anos de idade.
6. Ausência de doenças sistemáticas ou cerebrais que poderiam 
provocar déficit progressivo da memória e cognição.
II. Dados de Suporte
1. Deterioração progressiva de funções cognitivas específicas 
como linguagem, habilidades motoras e perceptuais;
 2. Atividades de vida diária comprometida;
 3. História familiar de desordem semelhante;
4. Análise de LCR normal, alterações não-específicas no EEG 
e evidência de atrofia cerebral na tomografia computadorizada.
III. Compatível com:
1. Ocorrência de platôs no curso da doença;
2. Sintomas associados como alteração do comportamento, 
distúrbio do sono e perda de peso;
3. Outras anormalidades neurológicas em alguns como sinais 
motores (hipertonia, mioclonias, alteração da marcha na fase 
avançada da doença);
4. Crises convulsivas na fase avançada da doença;
5. Tomografia computadorizada normal para a idade.
IV. Quadros que tornam o diagnóstico improvável
1. Início súbito, apoplético;
2. Sinais neurológicos focais;
3. Distúrbio de marcha ou crises convulsivas no início ou 
precocemente no curso da doença.
Demência de Alzheimer possível
V. Critérios

National Institute of Neurological and Communicative Disorders 
and Stroke (NINCDS) - Alzheimer’s Disease and Related 
Disorders Association (ADRDA)71.

Com relação aos exames laboratoriais, o último consenso 
americano sobre diagnóstico de demência recomenda ape-
nas os exames de dosagem de hormônio tíreo-estimulante 
(TSH) e nível sérico de vitamina B12

55. Segundo o Consenso 
Brasileiro, se deveria solicitar um hemograma completo, 
concentrações séricas de uréia, creatinina, tiroxina (T4) li-
vre, hormônio tíreo-estimulante (TSH), albumina, enzi-
mas hepáticas (transaminases e gama-GT), vitamina B12 e 
cálcio, reações sorológicas para sífilis e, em pacientes com 
idade inferior a 60 anos, sorologia para virus da imunode-
ficiência humana (HIV)10. Justifica-se o maior número de 
exames laboratoriais em razão de diferente perfil popula-
cional se comparado à população americana10.
A análise do líquido cefalorraquidiano (LCR) através de 
níveis de Aβ42 e proteína tau, por exemplo, não deve ser 
realizada como rotina, estando indicada nas seguintes si-
tuações: demência de início pré-senil (antes dos 65 anos), 
apresentação ou curso clínico atípicos, hidrocefalia comu-
nicante, e ainda qualquer evidência ou suspeita de doen-
ça inflamatória ou infecciosa do sistema nervoso central 

(SNC)10. No entanto, recente metanálise demonstra que 
baixos níveis de Aβ42 e altos de proteína tau total parecem 
auxiliar na predileção da conversão de pacientes com com-
prometimento cognitivo leve para DA73.
Os exames de neuroimagem, como a tomografia computa-
dorizada (TC) ou a ressonância nuclear magnética (RNM) 
de crânio, são necessários primordialmente para afastar 
outras causas de demência ou lesões estruturais não de-
tectáveis10,55. Uma lesão estrutural pode estar presente em 
5% dos pacientes sem exame clínico de demência74. Pode-se 
utilizar tanto a tomografia computadorizada como a resso-
nância magnética de crânio dependendo de custo, do pro-
tocolo de determinado serviço médico ou de suas eventuais 
contra-indicações para um exame ou outro10. 
Nas fases iniciais da DA tendo a amnésia como mani-
festação mais importante, a RM de alta resolução pode 
mostrar atrofia hipocampal, principalmente do córtex 
entorrinal, onde se têm observado as alterações neuropa-
tológicas mais precoces da doença75-77. Na diferenciação 
entre idosos normais e idosos com diagnóstico clínico de 
demência, segundo os critérios do NINCDS-ADRDA, 
utilizando a medida de atrofia temporal em tomografia e 
ressonância de crânio, obteve-se variação entre 77% e 92% 
para sensibilidade e de 49 a 95% para especificidade78-82. 
Outras técnicas com valor para o diagnóstico que ainda 
não são aplicadas rotineiramente incluem a espectrosco-
pia por RM e a técnica de subtração de imagens10. Os es-
tudos metabólicos por meio de RM com espectroscopia 
de hidrogênio têm mostrado diminuição da concentração 
de N-acetilaspartato e aumento da concentração de mio-
inositol na formação hipocampal83,84. A relação NAA/MI 
é robusta na diferenciação entre casos de possível DA e 
indivíduos controles pareados por idade, com valor pre-
ditivo (VP) positivo de 74% e VP negativo de 80% na dis-
criminação entre DA e outras demências85,86. Os pacientes 
com outras demências apresentam níveis significativa-
mente reduzidos de NAA, porém com níveis normais de 
MI87. A técnica de registro e subtração de imagens seria-
das utilizadas no acompanhamento longitudinal de sujei-
tos em risco de desenvolver DA ou com suspeita de DA 
incipiente, consiste em subtrair a imagem mais recente da 
imagem prévia, a fim de avaliar as taxas anuais de atrofia 
do cérebro e das regiões temporais mediais88.
A maioria dos estudos de Positron Emission Tomography 
(PET) e Single-Photon Emission Computed Tomography 
(SPECT) em pacientes com DA mostram redução bilate-
ral e freqüentemente assimétrica do fluxo sangüíneo e do 
metabolismo em regiões temporais ou têmporo-parietais10. 
Estas alterações podem estar ausentes nas fases iniciais da 
doença e não são específicas de DA podendo ocorrer na 
demência vascular e na doença de Parkinson89. O PET e 
o SPECT podem diferenciar sujeitos idosos normais (ou 
com comprometimento cognitivo leve) de pacientes com 
DA incipiente10. Pacientes com DA apresentam hipoper-
fusão amígdalo-hipocampal90. Tanto o SPECT quanto o 
PET não são recomendados para uso rotineiro segundo os 
Consensos Americano e Brasileiro, no entanto podem fa-
cilitar o diagnóstico precoce e aumentar sua acurácia10,55.
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O diagnóstico de DA provável, baseado apenas em critérios 
clínicos (conforme o NINCDS-ADRDA), confere uma pro-
babilidade de 84% para o diagnóstico patológico, podendo 
esta probabilidade subir para 92% se o SPECT cerebral for 
positivo (ou cair para 70% se este exame for negativo)91. 
Em estudo prospectivo com especificidade estabelecida em 
89%, a sensibilidade foi de 43% para o diagnóstico de DA 
utilizando o SPECT92. O método de análise quantitativa 
demonstra melhora da sensibilidade (de 77% para 86%) e 
da especificidade (de 90% para 94%) do exame93. 
O PET possui boa correlação entre examinadores94, apre-
sentando sensibilidade de 93% e especificidade de 63%95. 
Numa comparação entre exames, a acurácia diagnósti-
ca do SPECT foi de 62,9% para pacientes com MEEM 
maior que 20 pontos e 81,2% para MEEM menor que 
20, enquanto o PET conseguiu 87,2% de acurácia para 
MEEM maior que 20% a 100% naqueles com menos de 
20 pontos96. O PET demonstra superioridade frente a me-
didas de atrofia hipocampal pela RNM, uma vez que as 
alterações do metabolismo cerebral da glicose antecedem 
as alterações de memória subseqüentes às alterações do 
hipocampo97. Em recente estudo, o exame apresentou sen-
sibilidade maior que a avaliação clínica inicialmente, 76% 
versus 84%, em seguimento de até cinco anos e contando 
com diagnóstico patológico em alguns casos98.
O eletroencefalograma (EEG) de rotina e o EEG quan-
titativo têm uso estabelecido como auxiliar na avaliação 
de demências e encefalopatias, especialmente quando o 
diagnóstico permanece aberto após as avaliações clínicas 
iniciais10. 
Um retardo na latência do potencial evocado (P300) é 
considerado o parâmetro mais sensível para o diagnós-
tico eletrofisiológico de alterações cognitivas e demência; 
entretanto, a grande variação interindividual (cerca de 50 
milissegundos) limita sua confiabilidade nas fases iniciais 
da DA podendo ocorrer também na depressão, esquizo-
frenia e em outras demências, sendo assim recomendado 
somente para pesquisa clínica10.
Numa coorte de pacientes com demência, confirmados 
através de exame anatomopatológico, o uso da apolipo-
proteína E4 (APOE4) aumentou discretamente (4%) o 
valor preditivo positivo para o diagnóstico de DA98. A 
presença de um alelo para APOE4 conferiu sensibilidade 
de 65% para o diagnóstico de DA de forma isolada98. A 
presença da homozigose para APOE4 confere maior risco 
para o desenvolvimento de comprometimento cognitivo 
leve e DA99,100. Segundo recente estudo com 100 pacientes, 
o fenótipo amnéstico da DA parece ser promovido pela 
APOE4, ao contrário da forma não amnéstica100.
Há crescente interesse na aplicação da pesquisa de neuro-
filamentos relacionadas à DA no líquido cefalorraquidia-
no (LCR)102. A utilização da pesquisa do β-amilóide1-42 no 
LCR para o diagnóstico de DA apresenta sensibilidade 
variando entre 78% e 92% e especificidades entre 81% e 
83%103-105. Schoonenboom e col. demonstraram a utilida-
de da pesquisa de β-amilóide1-42 e proteína tau no diagnós-
tico de DA precoce (antes de 65 anos)106. A baixa concen-
tração de β-amilóide1-42 e alta de proteína tau permitiram 

diferenciar pacientes com DA e demência fronto-tempo-
ral (DFT) com sensibilidade de 72% e especificidade de 
93%106. Ainda, a análise conjunta da β-amilóide1-42 e da 
proteína tau com neurofilamentos de cadeia leve permi-
tem aumentar a sensibilidade para 83% e a especificidade 
para 100% na diferenciação entre DFT e DA precoce107. 
Huey e col. avaliaram as concentrações de β-amilóide1-42 
e proteína tau em 20 pacientes com DA leve e modera-
da ao longo de quatro anos108. Os níveis de β-amilóide1-42 
permaneceram progressivamente baixos enquanto que os 
de proteína tau permaneceram estáveis108. No estudo de 
Stefani e col. não foi encontrada relação entre os níveis 
de β-amilóide1-42 e a progressão clínica da DA109. As con-
centrações de β-amilóide1-42 foram menores em pacientes 
com APOE4108. A proteína tau, isoladamente, também foi 
útil no diagnóstico diferencial entre pacientes com DA e 
outras demências, além de controles normais, com sensi-
bilidade de 85% e especificidade de 75%110.
Recentemente, Nielsen e col. avaliaram a presença de neu-
roserpina (da superfamília de inibidores de protease deri-
vados da serina) em 258 pacientes com DA comparados 
com portadores de demência por corpúsculos de Lewy e 
controles normais. Foram analisados os níveis séricos e li-
qüóricos de alfa-1-antitripsina e alfa-1-antiquimotripsina 
(inibidores de proteases da família das serpinas) e liqüóri-
cos de neuroserpina, β-amilóide1-42 e proteína tau. Pacien-
tes com DA apresentaram altas concentrações no LCR de 
alfa-1-antiquimotripsina e de neuroserpina comparados 
com os dois outros grupos. A combinação de baixos níveis 
de β-amilóide1-42 com altos de alfa-1-antiquimotripsina e 
de neuroserpina resultou em sensibilidade de 94,7% e es-
pecificidade de 77,8% para o diagnóstico de DA111. 
 
CONCLUSÃO

Diversos exames laboratoriais e variadas formas de neuroi-
magem estão disponíveis para a investigação das demên-
cias, em especial a DA. Exames mais sofisticados como 
avaliação genética para pesquisa de APOE4 e análise de 
neurofilamentos presentes no LCR também são disponí-
veis especialmente para diferenciação da DA de outras de-
mências em grandes centros de pesquisa no Brasil. Contu-
do, devido ao limitado acesso da população geral a estes 
exames mais avançados, o maior desafio ainda permanece 
o diagnóstico precoce destacando-se a importância da in-
vestigação clínica, levando em conta fatores epidemioló-
gicos de risco para a doença, assim como conjuntamente 
o rastreio cognitivo de pacientes sob maior suspeita. 
Provas rápidas e de fácil aplicação como o TDR e o 
MEEM podem contribuir para a identificação de pacien-
tes com declínio cognitivo, a serem encaminhados para 
investigações mais detalhadas, favorecendo o aproveita-
mento máximo de recursos humanos e econômicos no 
sistema de saúde. No entanto, não há exame isolado ou 
combinado, de forma consensual, para triagem cognitiva 
com sensibilidade alta o suficiente para rastrear efetiva-
mente os pacientes com quadro muito inicial de demência 
ou mesmo de comprometimento cognitivo leve. 
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