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Introdução: O envelhecimento físico pode ser
acompanhado de alterações no desempenho
cognitivo e habilidades neurais, como memória e
atenção. Nesse sentido, a partir do conhecimento
das áreas funcionais do cérebro, é possível
questionar se o declínio cognitivo e alteração de
habilidades podem estar relacionadas com
alterações da anatomia cerebral.

Objetivo: Realizar uma revisão sistemática da
literatura acerca das possíveis relações entre o
processo de envelhecimento e alterações
macroscópicas no cérebro humano.

Metodologia: Revisão bibliográfica sistemática
a partir de buscas em Pubmed, Lilacs e Scielo
com a combinação de descritores: “cognitive
aging” and “brain” and “anatomy”. Foram
selecionados trabalhos entre 2016 e 2021 como
critério de refinamento, resultando em 41
trabalhos. Os critérios de inclusão e exclusão
foram aplicados e 7 artigos foram incluídos nesta
revisão (Figura 1).

Conclusão: O envelhecimento, doente ou
saudável, é acompanhado de alterações
anatômicas cerebrais que podem ser causa ou
consequência de comprometimentos cognitivos.
Assim, a compreensão dessas possíveis alterações
pode auxiliar futuros estudos no entendimento da
complexidade desse processo e levantar
estratégias para sua desaceleração, assegurando
mais qualidade de vida à população idosa.

Figura 2. Áreas (vermelho) em que a densidade de 
substância cinza encontrada pelos autores foi maior no 
grupo de pessoas jovens. 
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Figura 1. Fluxograma da metodologia utilizada. 
Fonte: elaborado pelos autores.
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sistema nervoso central por diferentes autores.
Entre estas, foram relatadas diminuição de
espessura cortical e densidade de substância
cinzenta, alargamento e assimetrias de ventrículos,
bem como diminuição de volumes regionais do
córtex, estruturas subcorticais e substância branca.
Além disso, um dos trabalhos relacionou as
alterações cognitivas em idosos com o
envelhecimento estrutural da vascularização.

Resultados e discussão: O processo de
envelhecimento e declínio de faculdades mentais
foram associados a alterações macroscópicas de

Fonte: KLJAJEVIC; ERRAMUZPE, 2018.
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