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RESUMO 
 
INTRODUÇÃO: As patologias neurodegenerativas são enfermidades crônicas 

incuráveis, que comprometem além da saúde, a capacidade social e laboral dos 

acometidos de realizar atividades simples diárias como as de higiene pessoal, andar 

sozinho, reconhecer pessoas do seu convívio, entre outras. A doença de Alzheimer 

(DA) é dentre as demências, a que acomete a maior parte da população brasileira. 

Objetivo: Analisar e discutir os principais marcadores inflamatórios e imunológicos 

presentes da doença de Alzheimer. Metodologia: O presente trabalho tratou-se de 

uma revisão integrativa da bibliografia, a busca dos estudos primários ocorreu de 

junho a novembro de 2018, nas seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library 

Online(SCIELO) e Sistema Online de Busca e Análise de Literatura Médica 

(MEDLINE), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) Os descritores não controlados 

(palavras-chave) delimitados foram, Alzheimer e biomarkers (idioma inglês. Resultado 

e Discussão: Foram encontrados 80 artigos e elegidos para a análise 20, através da 

identificação os biomarcadores como a interleucina-1 (IL- 1), a interleucina-6 (IL-6), a 

interleucina-8 (IL-8) e o fator de necrose tumoral (TNF-α) os achados imunológicos 

foram linfócitos T CD4+ e CD8+, células CD19+ (linfócitos B), podem surgir novas 

abordagens terapêuticas. Isso é fundamental devido à incapacidade de modificar 

eficientemente a evolução da Doença de Alzheimer (DA), uma vez que atualmente 
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apenas a velocidade de progressão da doença é retardada. Nesta doença, visualizam-

se marcadores de imagem, como atrofia cerebral (principalmente na região temporal), 

dilatação dos ventrículos e atrofia do hipocampo. Através de biomarcadores em 

pacientes com DA uma diminuição na síntese alipoproteína E, maiores quantidades de 

placas de beta-amiloide e neurofibrilar agregando a proteína TAU. Conclusão: O 

desenvolvimento de biomarcadores específicos após ser compreendida a 

fisiopatologia da doença de Alzheimer por completo, sabendo quais substâncias 

tóxicas/inflamatórias estão envolvidas no início da progressão da doença, ajudando 

assim num melhor diagnóstico. 

 ______________________________________________________________ 

ABSTRACT 

 Introduction: Neurodegenerative diseases are incurable chronic diseases, 

which compromise beyond health, the social and labor capacity of those 

affected to perform simple daily activities such as personal hygiene, walking 

alone, recognize people from their lives, among others. Alzheimer's disease 

(AD) is one of the dementias, which affects most of the Brazilian population. 

Objective: To analyze and discuss the main inflammatory and immunological 

markers present in Alzheimer's disease. Methodology: The present work was an 

integrative review of the bibliography, the search for the primary studies 

occurred from June to November of 2018, in the following databases: Scientific 

Electronic Library Online (SCIELO) and Online System of Search and Analysis 

of Literature Medical (MEDLINE), Virtual Health Library (VHL) The uncontrolled 

descriptors (keywords) delimited were Alzheimer's and biomarkers (English 

language). Scielo presented as controlled descriptors Alzheimer's disease and 

uncontrolled (keywords) Biomarkers and Alzheimer's disease (English 

language). The inclusion criteria established for the primary studies were 

articles that addressed strategies that allowed to analyze and discuss the main 
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inflammatory and immunological markers present of Alzheimer's disease. 

Results and Discussion: By identifying the biomarkers such as interleukin-1 (IL-

1), interleukin-6 (IL- 6), interleukin-8 (IL-8) and tumor necrosis factor (TNF-α), 

the immunological findings were CD4 + and CD8 + T lymphocytes, CD19 + cells 

(B lymphocytes), new therapeutic approaches may emerge. This is critical 

because of the inability to efficiently modify Alzheimer's disease (AD) evolution, 

since currently only the rate of progression of the disease is delayed. In this 

disease, image markers are visualized, such as cerebral atrophy (mainly in the 

temporal region), dilation of the ventricles, and hippocampal atrophy. Through 

biomarkers in patients with AD a decrease in alipoprotein E synthesis, 

increased amounts of beta-amyloid and neurofibrillary plaques aggregating the 

TAU protein. Conclusion: The development of specific biomarkers after 

understanding the pathophysiology of Alzheimer's disease completely, knowing 

which toxic / inflammatory substances are involved at the onset of disease 

progression, thus helping in a better diagnosis  

 

Keywords -Alzheimer's disease. biomarkers. inflammation. neurodegenerative. 
Immunological.. 
_______________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

Doenças neurodegenerativas são patologias crônicas incuráveis, que 

comprometem além da saúde, a capacidade social e laboral dos acometidos de 

realizar atividades mesmo as mais simples diárias. A doença de Alzheimer 

(DA), é a que acomete a maior parte da população Brasileira de acordo com o 

ministério da saúde (HEBERT et al.,2010).  

METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa, método que reúne, avalia e sintetiza 

os resultados de pesquisas sobre temática específica. As etapas na elaboração 

do estudo foram: elaboração da questão de pesquisa, busca na literatura dos 

estudos primários, extração de dados, avaliação dos estudos primários 

incluídos, interpretação dos resultados, apresentação da revisão. Para a 
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elaboração da questão de pesquisa da revisão integrativa, utilizou-se a 

estratégia PICO (acrônimo parapatient, intervention, comparison, out comes).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A amostra da revisão integrativa foi composta de 10 estudos primários, 

sendo 2011, 2013, 2015, 2016 e 2017 os anos com maior número de 

publicações. Em relação ao idioma, foram publicados em inglês, dois em 

espanhol e quatro em português. Os artigos em português foram conduzidos 

no Brasil, Em 15 artigos, médicos eram os autores, e 5 foram desenvolvidos 

por biomédicos, biólogos e farmacêuticos.  

Um artigo apresentou o resultado de duas pesquisas.  

A procura por novos biomarcadores ainda depende de análises para ser 

compreendida melhor a fisiopatologia do Alzheimer. Foram identificados os 

biomarcadores inflamatórios a interleucina-1 (IL-1), a interleucina-6 (IL-6), a 

interleucina-8 (IL-8) e o fator de necrose tumoral (TNF-α) e biomarcadores 

imunológicos como os linfócitos T CD4+ e CD8+ a partir deles podem surgir 

novas abordagens terapêuticas. Isso é fundamental devido à incapacidade de 

modificar eficientemente a evolução da DA, uma vez que atualmente apenas a 

velocidade de progressão da doença é retardada. Através de biomarcadores 

em pacientes com DA uma diminuição na síntese alipotroteína E, maiores 

quantidades de placas de beta- amilóide e neurofibrilar agregando a proteína 

TAU. (Almeida, 1998; MILOSEVIC, 2013). 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento de biomarcadores específicos, sabendo quais 

substâncias tóxicas/inflamatórias estão envolvidas no início da progressão da 

doença, ajudando assim num melhor diagnóstico. Nesta revisão integrativa, 

foram encontrados estudos com prevalêcia de nível de evidência 2,  observou-

se a falta de pesquisas onde as estratégias são padronizadas, a plataforma 

mais utilizada foi a Scielo, a exposição de cálculo amostral e amostra do poder 

de generalização.  
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