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RESUMO 
 
Introdução: A doença de Alzheimer é um distúrbio neurodegenerativo progressivo, 
relacionado ao envelhecimento, terminal e incurável do cérebro. A insulina é 
sintetizada nos neurônios do cérebro. Neste, normalmente realiza funções, como a 
regulação da apoptose, metabolismo lipídico, fluxo sanguíneo cerebral, entre outros. 
Dessa maneira, o presente trabalho tem por objetivo discutir como a resistência à 
insulina está relacionada com a doença de Alzheimer, enfatizando a etiologia dessa 
resistência. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa na literatura, sendo a 
busca por publicações para a composição deste estudo feita através de três bases de 
dados, dentre elas: NCBI, Dovepress e PubMed. Para a busca nestes bancos, foram 
utilizados dois descritores: Alzheimer e Insulin Resistance. Foram escolhidos estudos 
disponíveis para download, estar no idioma português e inglês, além de ter sido 
publicado no recorte temporal de 2013 até 2019. Resultados e Discussão: 
Observou-se que a insulina induziu uma ativação significativamente menor da via IR / 
IRS-1 / PI3K / Akt na doença de Alzheimer quando em comparação com o tecido 
saudável em todas as áreas do cérebro estudadas. Normalmente, a beta-amiloide é 
degradada pela enzima degradadora de insulina. No entanto, caso essa enzima esteja 
em baixas quantidades pode ocorrer o aumento de insulina, levando assim a uma 
resistência à insulina. Essa resistência provoca uma diminuição da degradação e 
consequente acúmulo de beta-amiloide. Conclusão: Nessa perspectiva, é notório que 
a resistência insulínica está associada cada vez mais à doença de Alzheimer de forma 
que essa resistência está intimamente ligada a fosforilação da serina do substrato 1 
do receptor de insulina IRS-1 e à redução da enzima degradadora de insulina, 
responsável pela degradação do peptídeo beta-amiloide. 
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ABSTRACT 
 
Introduction: Alzheimer's disease is a progressive neurodegenerative disorder 
related to the aging, terminal and incurable brain. Insulin is synthesized in brain 
neurons. In this, it usually performs functions such as the regulation of apoptosis, lipid 
metabolism, cerebral blood flow, among others. Thus, the present work aims to discuss 
how insulin resistance is related to Alzheimer's disease, emphasizing the etiology of 
this resistance. Methodology: This is an integrative review in the literature, being the 
search for publications for the composition of this study made through three databases, 
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among them: NCBI, Dovepress and PubMed. For the search in these banks, two 
descriptors were used: Alzheimer and Insulin Resistance. We selected studies that 
were available for download, Portuguese and English, and were published in the time 
frame from 2013 to 2019. Results and Discussion: It was observed that insulin 
induced a significantly lower activation of the IR / IRS-1 / PI3K / Akt in Alzheimer's 
disease when compared to healthy tissue in all areas of the brain studied. Usually beta-
amyloid is degraded by the insulin degrading enzyme. However, if this enzyme is in 
low amounts may increase insulin, leading to insulin resistance. This resistance causes 
a decrease in the degradation and consequent accumulation of beta-amyloid.  
Conclusion: In this perspective, it is well known that insulin resistance is increasingly 
associated with Alzheimer's disease, so that this resistance is closely linked to the 
serine phosphorylation of the IRS-1 insulin receptor substrate 1 and the reduction of 
FDI, which is responsible for degradation of the beta-amyloid peptide. 
 
Keywords - Cerebrum; Insulin Receptor; Plaque Amyloid. 
_____________________________________________________________ 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
A doença de Alzheimer (DA) é um distúrbio neurodegenerativo progressivo, 
relacionado ao envelhecimento, terminal e incurável do cérebro, onde a expectativa 
média de vida após o diagnóstico é de aproximadamente 7 anos. É a forma mais 
comum de demência, atingindo cerca de 30 milhões de pessoas em todo o mundo, e 
espera-se que este número quadruplique até 2050. Consequentemente, a DA é 
referida como a pandemia do século XXI devido ao envelhecimento das populações, 
e está entre as mais doenças onerosas para as sociedades (NAJEM et al., 2014). De 
acordo com Dineley, Jahrling e Denner (2014), a insulina é o mediador predominante 
k+da homeostase metabólica pela regulação da glicose, energia e lipídios. Após uma 
refeição, a glicose elevada faz com que o pâncreas liberte insulina, o que estimula o 
músculo e os adipócitos a absorverem glicose, reduzindo assim a glicose plasmática. 
A insulina também regula o desenvolvimento, a gliconeogênese hepática, a síntese 
de ácidos graxos e a mitogênese. Além disso, é sintetizada nos neurônios do cérebro, 
incluindo muitas células piramidais e granulares no córtex e no hipocampo cerebral 
adulto, onde a densidade dos receptores de insulina é apreciável. No cérebro, 
normalmente realiza funções, como a regulação da apoptose; metabolismo lipídico; 
fluxo sanguíneo cerebral; respostas inflamatórias gliais; estresse oxidativo; 
fosforilação de TAU; o tráfego de ácido a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-
isoxazolepropiónico (AMPA), N-metil-Daspartato (NMDA) e ácido gama-
aminobutírico, subclasse A (GABAA); plasticidade sináptica; e formação de memória, 
sendo estas interrompidas na DA (TALBOT; WANG, 2014). Dessa maneira, o 
presente trabalho tem por objetivo discutir como a resistência à insulina está 
relacionada com a doença de Alzheimer, enfatizando a etiologia dessa resistência.  
 
METODOLOGIA 
 
Trata-se de uma revisão integrativa na literatura, sendo a busca por publicações para 
a composição deste estudo feita através de três bases de dados, dentre elas: NCBI, 
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Dovepress e PubMed. Para a busca nestes bancos, foram utilizados dois descritores, 
ambos cadastrados no Medical Subject Headings (MeSH) e no Descritores em 
Ciências da Saúde (DeCS), sendo eles: Alzheimer e Insulin Resistance. Como 
critérios de inclusão, foram escolhidos estudos disponíveis para download, estar no 
idioma português e inglês, além de ter sido publicado no recorte temporal de 2013 até 
2019. Como critérios de exclusão, foram retirados estudos que não trataram sobre 
resistência à insulina, que abordaram sobre biomarcadores da resistência à insulina 
não relacionando com DA e que falaram da diabetes tipo 1. A partir dos critérios de 
refinamento mencionados anteriormente, 30 foram selecionadas. Logo após, a partir 
de uma leitura criteriosa dos resumos, foi observado que 6 atendiam aos requisitos da 
pesquisa e assim compuseram a amostra final. Para facilitar Através do Protocolo 
Prisma, foram organizados os estudos até chegarem na amostra final, isto com base 
nos critérios estabelecidos, além da leitura dos resumos.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A insulina ativa o receptor de insulina (IR) seguido pela ativação das proteínas do 
substrato receptor de insulina (IRS) em duas vias canônicas, a fosfoinositide-3 
quinase (PI3-K) / Akt e as cascatas Ras / mitógeno ativado quinase (MAPK), para que 
posteriormente suas funções sejam realizadas (CALVO-OCHOA; ARIAS, 2015). 
Talbot e Wang (2014), produziram um estudo em Nova York, Estados Unidos, de 
forma a testar a resistência à insulina no cérebro de indivíduos com a doença de 
Alzheimer, observando as respostas do tecido cerebral a exposição a diferentes 
concentrações de insulina ex vivo de pacientes com DA e controles saudáveis do 
mesmo sexo e idade semelhante, falecidos e autopsiados 6 horas antes. Os testes 
foram realizados com concentrações fisiológicas (1 nmol/L) e suprafisiológicas (10 
nmol/L) de insulina. Para excluir a possibilidade de os resultados serem devidos a 
condições diabéticas, excluíram casos com histórico de diabetes. 
  
Foi observado que a insulina induziu uma ativação significativamente menor da via IR 
/ IRS-1 / PI3K / Akt na DA quando em comparação com o tecido saudável em todas 
as áreas do cérebro estudadas (Formação do Hipocampo (HF), córtex pré-frontal e 
córtex cerebelar). Na HF de casos de DA, 1 nmol / L de insulina induziu 29%-34% 
menos ativação do IR (isto é, fosforilação da tirosina, pY), 90% menos ativação do 
IRS-1 (pY), 96% menos recrutamento de PI3K para IRS-1, 89% menos ativação de 
Akt (pS) e 74% menos ativação de mTOR (pS). O IRS-1 foi, portanto, a primeira 
molécula nessa via de sinalização, apresentando disfunção severa (sendo esta 
causada por conta da alta fosforilação da serina do substrato 1 do receptor) que, 
portanto, parece ser um fator central na resistência à insulina no cérebro. O aumento 
da concentração de insulina para 10 nmol/L não aumentou significativamente a 
resposta dos tecidos nos casos de DA (TALBOT; WANG, 2014).  
 
Adjacente a isso, pode-se constatar que o acúmulo de placas beta-amiloide (Aβ) é 
uma das características predominantes em indivíduos com DA, sendo esse acúmulo 
causado pelo aumento da produção ou diminuição da remoção de Aβ. A produção, 
acumulação e agregação de Aβ são considerados os passos iniciais para a 
neurodegeneração e críticos para a progressão da doença (NAJEM et al., 2014).  
Dineley, Jahrling e Denner (2014) produziram uma revisão em Galveston, Estados 
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Unidos, e afirmaram que a resistência à insulina e o metabolismo Aβ estão 
mecanicamente relacionados de uma forma convincente que tem relevância para a 
DA. O Aβ elevado induz a remoção de receptores de insulina da superfície celular, 
favorecendo a resistência à insulina. A insulina também afeta a produção e depuração 
de Aβ por meio da via MEK-ERK, afetando a acumulação líquida no cérebro que, por 
sua vez, é regulada de forma altamente integrada pela Proteína Precursora Amiloide 
(APP). 
 
Normalmente, a Aβ é degradada pela enzima degradadora de insulina (EDI). No 
entanto, caso a IDE esteja em baixas quantidades pode ocorrer o aumento de insulina, 
levando assim a uma resistência à insulina, como provado no estudo de Deprez-
poulain et al. (2015). Esse estudo testou o efeito de um composto na inibição de IDE 
em uma população de ratos não diabéticos e verificou que a hiperinsulinemia provoca 
uma consequente resistência à insulina. Essa resistência à insulina provoca uma 
diminuição da degradação e consequente acúmulo de Aβ, pois a insulina inibe 
competitivamente a quebra de Aβ, aumentando a neurotoxicidade e promovendo a 
DA. Além de aumentar a quantidade de Aβ, essa resistência à insulina aumenta a 
fosforilação da proteína TAU por meio da ativação da glicogênio sintase quinase-3β 
(LI; LENG; SONG, 2015). 
 
CONCLUSÃO 
 
Nessa perspectiva, é notório que a resistência insulínica está associada cada vez mais 
à doença de Alzheimer de forma que essa resistência está intimamente ligada a 
fosforilação da serina do substrato 1 do receptor de insulina IRS-1 e à redução da IDE, 
responsável pela degradação do peptídeo beta-amiloide. 
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