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RESUMO

A Doença de Alzheimer é uma doença crônica muito prevalente nos dias atuais na população mais idosa. É uma doença neurodegenerativa, 
irreversível, causadora de atrofia do córtex cerebral, principalmente da área do hipocampo, que por sua vez está relacionada com a formação de 
novas memórias. Acredita-se que a ocorrência da Doença de Alzheimer está relacionada a fatores genéticos, moleculares e ambientais. As lesões 
que são ditas características dessa doença, e que fora descrito inicialmente por Alois Alzheimer em seus estudos, são os emaranhados 
neurofibrilares (ENFs) – relacionadas com a proteína TAU, e as placas senis, decorrentes de acumulo de fragmentos da proteína β-amiloide. As 
terapias utilizadas para esta doença são diversas e consistem em fármacos que auxiliam as sinapses coline  rgicas, fármacos com ação antioxidante, 
anti-in amato ria, vasodilatadora e        mica, atuando, dessa forma, no sistema nervoso central modificando e postergando a evolução natural 
da doença de forma direta ou indireta. As alternativas terapêuticas, como a fitoterapia, mostram-se de fundamental importância devido à 
necessidade de encontrar novos fármacos que auxiliam no manejo da doença e retardam os sintomas mais agressivos. Os fármacos fitoterápicos 
são aqueles obtidos exclusivamente da matéria prima vegetal, não sendo compostos de substâncias sintéticas ou similares. O Vitis vinífera é uma 
espécie de videira cultivada para a produção de vinho na Europa, rica em compostos polifenólicos, que consistem em moléculas naturais 
compostas por um ou mais anel fenólico aromático. Há evidencias de que os compostos polifenólicos encontrados nessa espécie de uva 
contribuem para a melhora da função cognitiva e da memória durante o processo de envelhecimento. O objetivo deste trabalho foi a realização 
de uma revisão bibliográfica dos estudos da Vitis vinífera e seu uso como terapia complementar na Doença de Alzheimer. Para tanto, foi realizado 
revisão sistemática da literatura no intuito de verificar o papel deste fitoterápico no tratamento complementar da Doença de Alzheimer Os 
artigos científicos foram pesquisados nas bases de dados das plataformas Google Acadêmico, SCIELO, LILACS e PUBMED e revistas eletrônicas de 
saúde. Os resultados parciais indicam que o consumo de produtos contendo o polifenol reservatrol tem sido associado a efeitos benéficos a 
saúde, sendo considerado um agente anti-carcinogênico, anti-inflamatório e anti-obesidade, com significativo efeito protetor tanto no sistema 
cardiovascular quanto no sistema nervoso. O efeito no sistema nervoso ocorre devido à proteção dos neurônios contra danos, estresse oxidativo 
e toxicidade celular, e da prevenção da morte natural dos neurônios por apoptose. Alguns estudos in vivo demonstraram que o consumo de 
alimentos contendo compostos polifenólicos, principalmente os derivados da uva, foram capazes de reduzir as lesões neuropatológicas 
decorrentes da Doença de Alzheimer devido principalmente a sua ação anti-oxidante. Os polifenólicos presentes nos extratos de uvas dessa 
espécie são capazes de aumentar o metabolismo bioativo do cérebro, neutralizando os mecanismos patológicos e restaurando a função neuronal 
relacionada ao processo de aprendizagem e memoria. Alguns estudos sugerem que esses compostos são capazes de inibir o acumulo da proteína 
β-amiloide, e, consequentemente redução da formação das placas senis. Os achados destes estudos evidenciaram uma melhora na atenção, 
linguagem, função cognitiva e neuropsicológica em pacientes que fazem o uso de suplementação com extratos desta planta. A partir dos dados já 
obtidos, é possível encontrar uma relação entre o Vitis vinífera e seu efeito na redução dos sintomas da Doença de Alzheimer, entretanto, são 
necessários que mais dados sejam coletados para que se chegue a uma conclusão final.
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