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PESQUISAS EM COGNICÃO 

A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA NOS CUIDADOS COTIDIANOS DA PESSOA 
COM SÍNDROME DE DOWN



OBJETIVOS

- Descrição breve das alterações do cérebro na SD.

- Informar sobre estudos para a melhoria das questões cognitivas em SD.

- Estudos pré-clínicos, estudos clínicos, terapia fetal.



COGNIÇÃO E SÍNDROME DE DOWN

- Ainda não temos drogas aprovadas para melhorar o déficit cognitivo ou as
funções adaptativas.

- Últimas décadas: tratamentos cirúrgicos avançados, clínicos (diabetes, leucemias,
hipotireoidismo...), políticas públicas de acesso a saúde, educação e trabalho:
qualidade de vida
expectativa de vida

- Necessidades atuais: melhorar componentes cognitivos e tratar/prevenir os
processos neurodegenerativos.

- Melhora da qualidade de vida, mais autonomia, poder de comunicação e decisão.

Costa ACS, Scott-McKean JJ ; Prospects for Improving Brain Function in Individuals with Down Syndrome 
CNS Drugs, 2013  



COGNIÇÃO E SÍNDROME DE DOWN

- Cada vez mais pesquisadores, profissionais da saúde, famílias e pessoas com
SD se interessam pelos possíveis fármacos que podem causar benefícios na
cognição e habilidades diárias.

- Últimos anos: estudos em modelos animais tem demonstrado recuperar, ao
menos parcialmente, déficits de memória, aprendizado, alterações celulares
e eletrofisiológicas cerebrais; estudos clínicos ainda são poucos e com
pequeno número de participantes.

- É possível uma abordagem farmacológica, provavelmente com combinações
de drogas, que melhore o déficit cognitivo, e com consequências sociais
importantes.

Gardiner KJ. Pharmacological approaches to improving cognitive function in Down syndrome: current 
status and considerations. Drug Design, Development and Therapy 2015 



SDCOGNIÇÃO E SÍNDROME DE DOWN

Funções cognitivas comprometidas:

- processamento da informação
- linguagem expressiva 
- memória de trabalho verbal
- memória episódica de longo prazo
- atenção
- aprendizado
- julgamento 
- funções executivas

Funções cognitivas mais preservadas:

- processamento visoespacial
- memória de longo prazo implícita
- linguagem receptiva

Liogier D’ardhuy, Edgin, De Sola, Goeldner, Kishnani et al, 2015

ALTERAÇÕES 
CEREBRAIS 
NA SÍNDROME DE 
DOWN



SDCOGNIÇÃO E SÍNDROME DE DOWN

Alterações cerebrais: 

- Menor neurogênese durante etapas críticas do desenvolvimento do cerebral fetal 
- Aumento da função inibitória (GABAergic)
- Alterações na plasticidade sináptica

- Alteração generalizada dos sistemas de neurotransmissores e receptores:
Colinérgico
GABAérgico
Noradrenérgico
Glutamatérgico (receptor de NMDA)
Serotonérgico

- Placas e emaranhados podem estar presentes nos cérebros de indivíduos com SD 
em etapas muito precoces da vida e causar sinais precoces de disfunção cognitiva.



SDMODELO ANIMAL PARA SÍNDROME DE DOWN
Camundongo Ts65Dn

- Tem um cromossomo extra 16, que tem uma parte muito semelhante ao cromossomo 21 humano.

- Expressa características da SD: déficits no aprendizado e em alguns comportamentos.

- Aprende de maneira mais lenta que o camundongo não trissômico.

- Alguns tratamentos farmacológicos recuperam estes déficits, além de alterações neuronais. 

- AInda não são modelos perfeitos.

MAS FUNCIONAR NOS 
CAMUNDONGOS NÃO SIGNIFICA 
FUNCIONAR NOS HUMANOS! !



SDCOGNIÇÃO E SÍNDROME DE DOWN

Estudos pré-clínicos:

- Maioria em camundongo Ts65Dn
- Muito heterogêneos:

droga estudada
tarefa de aprendizagem/memória avaliada
mesma droga, mas doses diferentes
vias de administração
duração do tratamento
sexo e idade dos camundongos

- Respostas muito variadas mas que não reduzem o valor 
dos resultados.

Gardiner KJ. Pharmacological approaches to improving cognitive function in Down syndrome: current 
status and considerations. Drug Design, Development and Therapy 2015 



SDCOGNIÇÃO E SÍNDROME DE DOWN

Antioxidantes:

Racional: aumento do stress oxidativo – SOD / nível excessivo de ROS nas mitocôndrias

Inibidores da gama-secretase (ação na proteína precursora da beta amilóide):

Racional: APP - melhor evidência de relação com as alterações na SD do que a teoria do stress oxidativo
acúmulo de beta amilóide / degeneração neuronal / morte neuronal

RESULTADOS NÃO CONCLUSIVOS

Estudos pré-clínicos:



COGNIÇÃO E SÍNDROME DE DOWN

DYRK1A e EGCG (epigalogalectina):

Racional: DYRK1A influencia o desenvolvimento cerebral e a plasticidade sináptica / EGCG é um inibidor da expressão deste gene / 
atua numa série de vias enzimáticas e de sinalização e também nas mitocôndrias dos neurônios/antioxidante

Guedj et al: dieta rica em polifenóis recuperando alterações anatôminas e comportamentais
Noll et al: superexpressão do DYRK1A relacionado com aumentos de atividades enzimáticas
Vacca RA et al 2013: estudou em cultura de células - melhora défict de energia da mitocôndria, equilibra stress oxidativo
De La Torre et al: Ts65Dn   labirinto de água de Morris e reconhecimento de novos objetos – recuperação de déficits cognitivos
Vacca et al 2016:  EGCG + Resveratrol – NPC (celulas precursoras de neurônios no hipocampo) – restabelece a energia das mitcôndrias
e a proliferação das NPCs

EGCG: efeito anti-inflamatório
restabelece energia na mitocôndria
inibe morte celular
diminui proteína beta-amilóide
neurogênese e plasticidade sináptica

Estudos pré-clínicos:



COGNIÇÃO E SÍNDROME DE DOWN

Fluoxetina (inibidor seletivo de recaptação da serotonina)

Em alguns estudos: restabeleceu a neurogênese no hipocampo, restabelecimento de alguns receptores, melhora em testes 
de condicionamento aversivo.
Heinen et al: tratou camundongo adulto e não obteve melhora comportamental e eventos adversos (convulsões) 

Agonistas de receptores adrenérgicos

Xamoterol / precursores da noradrenalina: melhora em testes de condicionamento aversivo, melhora do aprendizado,
memória – pode ser que alguns comportamentos possam estar relacionados com um desequilíbrio noradrenérgico.

Antagonistas do receptor GABA

PTZ (pentilenotetrazol): normalização da memória/aprendizado e plasticidade sináptica – dúvidas no mecanismo de ação

Estudos pré-clínicos:



Estudos pré-clínicos:

COGNIÇÃO E SÍNDROME DE DOWN

Inibidores da acetilcolinesterase (AChE)

Racional: déficit no sistema colinérgico / menos neurônios colinérgicos
Drogas utilizadas no tratamento da D. Azheimer
Donezepil: não mostrou melhora no desempenho no labirinto de 
Morris
Fisostigmina: melhorou memória
Galantamina: melhorou memória olfatória



SD
Estudos pré-clínicos:

COGNIÇÃO E SÍNDROME DE DOWN

Antagonistas dos receptores NMDA

Racional: alguns genes super-expressados causam alteração no funcionamento dos 
receptores NMDA
MK-801: antagonista de alta afinidade do receptor MNDA 
Memantina: antagonista de baixa afinidade do receptor NMDA – modulação destes receptores

Melhorou testes de memória/ condicionamento aversivo / diminuição dos precursores da 
proteína beta amilóide / reconhecimento de novos objetos

Costa et al / Rueda et al / Lockrow et al

Estes experimentos tornaram a memantina a substancia mais estudada para potenciais efeitos
farmacoterápicos para a SD em ambientes pré-clínicos. 



COGNIÇÃO E SÍNDROME DE DOWN

Estudos clínicos:

Inibidores da Acetilcolinesterase

Acetil colina é um neurotransmissor bastante importante na memória, atenção e linguagem.

Kishnani PS et al – vários estudos: crianças, adolescentes e adultos

Donezepil 2,5-10 mg/dia. Randomizados e controlados com placebo

10 a 12 semanas

Mostrou-se segura, bem tolerada, mas eficácia discreta (testes neuropsicológicos de

linguagem, memória e atenção)

Kendo et al: Donezepil 3mg/dia ou placebo – adultos 32 a 50 anos – 24 semanas
Avaliação de atividades de vida diária (ICF) – aumento do score, sem efeito adverso
importante.



COGNIÇÃO E SÍNDROME DE DOWN

Estudos clínicos:

DYRK1A e EGCG (epigalogalectina):

Polifenol do chá verde
Vários estudos em modelos animais e celulares
Poucos estudos clínicos e poucos participantes

De La Torre et al 2013:  31 pessoas com SD – 14 a 29 anos.    15 EGCG.  16 placebo
9mg/kg/dia.  Por 3 meses / testes basais – 1 mes – 3 meses – 3 meses após termino

Melhora discreta na memória episódica / diminuição níveis de colesterol / bem tolerada

De La Torre et al 2016:  Fase II    84 pessoas com SD – 16 a 34 anos.     43 EGCG    41 placebo
9mg/kg/dia por 12 meses

EGCG + treinamento cognitivo
Placebo + treinamento cognitivo
Melhora discreta na memória visual e comportamento adaptativo



COGNIÇÃO E SÍNDROME DE DOWN

Estudos clínicos:

Antioxidantes

Vitamina E   vitamina C, ácido alfa-lipóico (ALA) ácido folínico
Alguns estudos com associação de outras substancias (zinco, selênio)
Estudos em adultos e crianças
Sem melhora na comunicação, desenvolvimento motor, marcadores bioquímicos, melhora de 
marcadores de stress oxidativo (SOD, catalase, glutationa, ácido úrico…)

Speaknan JR et al 2014: 93 crianças de 7 a 15 anos com SD
3 grupos – vit E 400mg / ALA 100mg / placebo por 4 meses
Grupo controle: 26 irmãos sem SD
Crianças com SD tem níveis basais de stress oxidativo aumentados e o 
grupo da vitamina E teve diminuição significativa destes biomarcadores.



COGNIÇÃO E SÍNDROME DE DOWN

Estudos clínicos:

Antagonista do receptor de NMDA

Memantina
Boada et al 2012: 40 adultos (18 a 32 anos)  randomizado e controlado com placebo

20mg/dia – 16 semanas
2 medidas primárias: sem diferença em relação ao grupo placebo
Efeito significante num teste que avalia memória verbal (área do hipocampo posterior) CVLTII –
e também num teste de medida de memória não verbal (CANTAB – PAL)

Hanney et al 2012: (MEADOWS) 173 adultos com mais de 40 anos – estudo em demência
10mg/ dia por 12 meses

Sem melhora significativa dos desfechos / droga foi bem tolerada



MEMANTINE  FOLLOW UP STUDY

Ensaio Clínico Fase II, Multicêntrico de Dezesseis-semanas, Randomizado, Duplo-cego e 
Placebo-controlado para a Avaliação da Eficácia, Tolerabilidade e Segurança do 
Cloridrato de Memantina na Melhora das Habilidades Cognitivas de Adolescentes e 
Adultos Jovens com Síndrome de Down

Investigador Principal:              Alberto Costa, M.D., Ph.D. - Case Western

Investigador Principal no Brasil:               Ana Claudia Brandão, MD - HIAE

Adolescentes e jovens adultos com síndrome de Down – 15 a 32 anos
100 participantes em Cleveland – 100 participantes em São Paulo

Financiamento: Alana Foundation

Maria Paula Roberto
fonoaudióloga

Veridiana Leiva
neuropsicóloga

Patrícia Salmona
pediatra e geneticista

Guilherme de A. Silveira
pediatra



COGNIÇÃO E SÍNDROME DE DOWN

Terapia fetal /neonatal:

Alterações no desenvolvimento cerebral intra-útero.

Hipótese: intervenção neurocognitiva pré-natal seria mais eficaz que o pós-natal 
por evitar a progressão destas alterações, possibilitando maior crescimento
cerebral e maior conectividade.

Se a terapia fetal se mostrar segura e eficaz, os testes pré-natais seriam uma
janela de oportunidade para a terapia fetal em SD.  

Fetal Therapy for Down Syndrome: an ethical exploration, 
Prenatal Diagnosis, 2017, 37, 1-7.



COGNIÇÃO E SÍNDROME DE DOWN

Terapia fetal/neonatal:

Estudos pré-clinicos:

56 substâncias candidatas 
EGCG (epigalogalectina)
Suplementos de colina
ALGERNON (inibidor seletivo do DYRK1A) – poderia ser dado no pré e pós natal 

Estudo clínico:

Universidade do Texas
Fluoxetina.   21 mulheres grávidas de bebês com SD. 14 fluoxetina  7 placebo

bebês continuarão recebendo fluoxetina até 2 anos
avaliação do desenvolvimento com testes e escalas específicas / RM cerebral

Relato de casos: complexo B, DHA, vitamnina C, ac. Folínico, música, leitura...

Nakano-Kobayashi et al. Prenatal neurogenesis induction therapy normalizes brain structure and function in 
Down syndrome mice, Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Sep 19;114(38):10268-10273.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28874550


Questões éticas:

- A terapia fetal em SD é eticamente justificada? Em que condições?
- Será que a terapia fetal reforça o modelo médico da deficiência?
- Levaria a mensagem da não aceitação da pessoa como ela é? 
- Caso se mostre segura e eficaz, a terapia fetal seria uma obrigação? 
- Seria custosa? Acessível para todos os casais que tiveram o diagnóstico pré-natal?
- E quem não teve o diagnóstico pré-natal?
- Os testes pré-natais teriam então que ser universalizados? Com quais

consequencias?

Fetal Therapy for Down Syndrome: an ethical exploration, 
Prenatal Diagnosis, 2017, 37, 1-7.

COGNIÇÃO E SÍNDROME DE DOWN

Terapia fetal /neonatal:



CONCLUSÃO

Estudos pré-clínicos continuam sendo muito importantes para o conhecimento da eficácia e segurança das drogas.

Estudos clínicos de fase II e III são mandatórios antes da liberação de uma prescrição de substância/medicamento.

A captação de recursos que financiam estas pesquisas continuam um desafio.

É necessário avaliar com atenção a seleção dos testes neuropsicológicos utilizados.

Terapia fetal: ainda no começo, e trazendo importantes questões éticas

Embora exista toda um rede neuronal e de sinalização alterada e complexa comum, os indivíduos com SD são diversos 
e únicos, e esta diversidade, apesar de deixar os estudos clínicos mais desafiadores, é necessária nas pesquisas.


