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A patologia da doença de Alzheimer (DA) apresenta um espectro de informações tão vago 

quanto aos dos clínicos para diagnóstico sindrômico. No que diz respeito às características 

morfológicas dos achados histopatológicos, encontrados como DA, existem alguns que são 

freqüentes nessa desordem ainda não definida do ponto de vista nosológico, chamada DA. Uma 

das maiores dificuldades para se constatar o diagnóstico real da DA são: primeiro, a questão 

temporal do mecanismo da doença, mostrando lâminas com conteúdos em fases morfológicas 

diferentes como o resultado de um processo que começou em vida e, que ainda, não se sabe 

como iniciou; segunda, a impossível condição ocorre em cada lado do paradigma vida/morte. 

Como as estruturas morfológicas estavam interagindo dentro do cérebro doente e vivo é similar 

agora dentro do cérebro “doente” e morto?  

 

Do ponto de vista macroscópico a patologia da DA apresenta um cérebro com atrofia 

parenquimatosa, visualizada por sulcos e fissuras mais largas que o esperado para a faixa etária, 

distribuídos de forma difusa, ou localizada em lobos, ou ambos. Os lobos temporais e parietais 

são os mais agredidos macroscopicamente na DA, seguidos imediatamente pelos lobos frontais. 

Geralmente, não são vistas alterações macroscópicas nos lobos occipitais em cérebros de 

pessoas que morreram com o diagnóstico de DA.  

 

Associado ao processo atrófico e, em graus variados, a quantidade de doença cérebro-vascular 

dentro do cérebro modifica seu aspecto macroscópico. Apesar de na DA à aparência 

macroscópica ser lisa, nas formas de demências mistas e, especialmente vasculares, aparecem 

com aspecto algo granular. É comum notar o aspecto granuloso quando a árvore vascular cortical 

ou externa é afetada pela doença vascular arteriosclerótica em pessoas de muita idade.  

 

Do ponto de vista fisiológico o cérebro pesa 2% do peso corporal e, a partir dos cinqüenta anos, o 

seu peso é mantido até 86 anos ou mais. O cérebro com DA geralmente está menos pesado do 

que o esperado (1.300 a 1.400 gramas). Na DA o peso do cérebro chega a pesar até 770 gramas 

(Fig.1).  

 

O peso do cérebro depende de vários fatores físicos e fisiológicos, epidemiológicos como sexo e 

tempo de doença, além das variáveis que a própria doença oferece. 

 

Do ponto de vista microscópico, a patologia da DA apresenta-se com marcadores histológicos 

(MH), vistos em lâminas e corados com Hematoxilina-Eosina, Prata, e imunohistoquímica (anti-

tau, anti-ubiquitina, anti-beta amilóide, etc.). Os achados histológicos são quantificados de 

acordo com os três mais conhecidos critérios internacionais que, nem sempre, ajudam a fazer o 
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diagnóstico definido de todos os casos. Assim, torna-se difícil normatizar os achados histológicos 

e clínicos como diagnóstico nosológico. Os MH mais comuns vistos nos cérebros de pessoas que 

tiveram o diagnóstico de DA são: 1. Placas senis (PS); 2. Emaranhados Neurofibrilares (ENF). 

Aparecem em ordem decrescente e também associados a esses dois últimos, embora com menor 

importância: 1) degeneração grânulo-vacuolar (DGV), 2) corpos de Hirano (CH), 3) corpos de 

lipofucsina (CL), 4) corpos amiláceos (CA). Apesar de não ser considerado um MH, a angiopatia 

amilóide (AA) aparecer na maioria dos casos, associada a qualquer um dos MH.  

 

 
Fig.1: Mostra cérebro, pesando 850g. Observa-se aumento dos sulcos e fissuras corticais, 

especialmente nos lobos frontais, temporais e parietais. É nítida a diferença entre o grau de 
atrofia encontrado nesses lobos e nos occipitais que não estão atrofiados.  

 

As PS são estruturas extracelulares que aparecem muito cedo no cérebro das pessoas, podendo 

acompanhar o processo do envelhecimento sem causar demência. Quando evoluem sem causar 

demência, geralmente as PS são imaturas, quer dizer, não têm depósito do amilóide no seu 

centro. As PS que apresentam depósito do amilóide no seu centro são as placas maduras e são 

encontradas em DA. As placas neuríticas são PS e restos de neurônios destruídos, as quais são 

encontradas na DA: os três tipos de placas podem ser encontrados na DA e distribuídas em 

quantidade variáveis.  

Os ENF são estruturas intracelulares que são depositadas em um lado do neurônio que vai da 

metade do corpo até o axônio, devido desestruturação do esqueleto neuronal. Por sua vez, os 

ENF podem existir nas pessoas idosas a partir do 75 anos, localizadas no córtex entorrinal do 

hipocampo e sem causar demência. Nas pessoas com DA, por motivo ainda não conhecido, 

ocorre aumento da fosforilação da proteína tau, que faz parte da constituição do esqueleto do 

neurônio, que começa a desestruturar seu esqueleto e, com isso, desarruma o trânsito de 
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substâncias que vêem do corpo do neurônio para o telodendro e vice-versa. O próximo passo 

dessa desestruturação é a alteração morfológica, seguida da formação de ENF e, por fim, 

apoptose. Na DA os ENF são depositados aos poucos em todas as células do cérebro, começando 

pelo hipocampo, seguindo ao lobo temporal, parietal, frontal e sensitivo-motor. A forma 

temporal e espacial de distribuição cerebral do ENF não acontece em todos os casos com DA, 

geralmente há uma somação entre aos dois MH, PS e ENF. Para efeito didático os MH na DA 

podem conter três formas patológicas da doença. Primeira, forma de DA composta por placas 

senis, exclusiva ou dominante; segunda, constituída por ENF, exclusiva ou dominante; e terceira, 

uma forma mista de ambas (Fig.2).  

 

 
Fig.2.: Mostra dois marcadores: 1. Os emaranhados neurofibrilares (ENF), mancha escura 
disposta ao lado dos neurônios; e 2. Placas senis, entremeadas aos ENFs, contendo no seu 
centro o amilóide, caracterizando uma placa senil madura. 
 

Tais marcadores distribuem-se no cérebro na DA, associados em quantidades alheatórias por 

todo o cérebro, tanto no córtex cerebral como estruturas profundas como o tálamo.  

 

A degeneração grânulo-vacuolar (DGV) é o terceiro marcador mais freqüente, encontrada no 

pericário de células piramidais do hipocampo em pessoas acima de 50 anos. A DGV também é 

encontrada em cérebros com doença de Alzheimer, sendo facilmente vistos nas colorações de 

HE e pela prata. A DGV é o terceiro marcador mais freqüente na DA, podendo ser encontrado 

isolado em idosos esquecidos, mas não dementes (sua função ainda não foi esclarecida). Os 

corpos de Hirano (CH) são estruturas alongadas que se coram pela HE, sendo encontradas com 

mais freqüência no citoplasma das células piramidais do hipocampo em pessoas idosas a partir 

da sexta década. O corpo de Hirano é o quarto mais freqüente marcador encontrado na DA, 

sempre associado aos três últimos.  
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Os corpos de lipofucsina (CL) são depósitos encontrados em neurônios piramidais do córtex dos 

hipocampos em pessoas idosas com DA ou não, como deficiência do catabolismo cerebral.  

 

Os corpos amiláceos (CA) são estruturas encontradas no cérebro, especialmente no diencéfalo 

(comissura anterior, tálamo), em pessoas tanto com DA, demência associada a doença de 

Steinert, como em outros tipos de doenças. Angiopatia amilóide (AA) é uma patologia causada 

pelo depósito de amilóide por fora da lâmina basal na parede das arteríolas intracorticais, e 

arteríolas da pia-máter, sendo mais encontrado na região parieto-occipital do que na fronto-

temporal. O amilóide que se deposita no leito vascular apresenta-se com fibras em sentido 

longitudinal, sendo originado da proteína ß-amilóide 39-40, enquanto que o amilóide que 

compõe as placas senis mostra-se em sentido radial e é originado do ß-amilóide 42-43. A 

angiopatia amilóide é comum em cérebros com DA, podendo causar enfarte isquêmico, 

hemorrágico ou hemorragia lobar.  

 


