
                  

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

 

 

 

 

 

 
O EFEITO DO EXERCÍCIO AERÓBIO NA FUNÇÃO COGNITIVA E 

NA ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA EM IDOSOS COM DOENÇA DE 

ALZHEIMER: REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

 

 

 Dissertação de Mestrado em Gerontologia: Atividade Física e Saúde 

no idoso 

 

 

 

 

 

Danielle de Jesus Lourenço Vieira 

Orientadora: Prof.ª Doutora Maria Paula Mota 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vila Real, 2016 



II 
 

                  

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro  

 

 

 

 

 

 
O EFEITO DO EXERCÍCIO AERÓBIO NA FUNÇÃO COGNITIVA E 

NA ATIVIDADE DE VIDA DIÁRIA EM IDOSOS COM DOENÇA DE 

ALZHEIMER: REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

 

 

 Dissertação de Mestrado em Gerontologia: Atividade Física e Saúde 

no idoso 

 

 

 

 

 

Danielle de Jesus Lourenço Vieira 

Orientadora: Prof.ª Doutora Maria Paula Mota 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vila Real, 2016 



III 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta dissertação foi expressamente elaborada 

com vista à obtenção do grau de Mestre em 

Gerontologia, Atividade Física e Saúde no Idoso 

(2º ciclo de estudos) pela Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro, de acordo com o 

disposto no Decreto-Lei 107/2008 de 25 de 

Junho. 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vieira, D. (2016). Efeito do exercício aeróbico na função cognitiva e na 

atividade de vida diária em idosos com a Doença de Alzheimer: Revisão 

Sistemática 

 
 



V 
 

 
 
 
 

Jamais se desespere em meio as sombrias aflições de sua vida,  
pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. 

Provérbio Chinês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/proverbio_chines/


VI 
 

Agradecimentos  

 

Meu sincero agradecimento às pessoas que fazem parte da minha vida.  

 

Primeiramente a Deus e a minha família que sempre me apoiaram e são a 

razão da minha existência e da minha vontade de me desenvolver como 

profissional e como ser humano.  

 

A Profª. Drª. Paula Mota que tive a honra de tê-la como orientadora e com o 

seu excelentíssimo conhecimento. Um exemplo de profissional que me 

auxiliou na construção desse estudo mesmo com toda a dificuldade de 

comunicação. 

 

Agradeço a Profª.Drª e amiga Roxana Brasil que me acompanhou durante 

vários finais de semana, auxiliando e transmitindo calma e serenidade para 

essa minha conquista 

 

Agradeço a todos os meus amigos que entenderam minha ausência e me 

davam força incentivando e rezando por mim. 

 

Agradeço ao Emanuel Tadeu meu querido amigo que sempre teve uma 

palavra amiga e incentivadora nos momentos mais difíceis da construção 

desse estudo. 

 

 Essa conquista é nossa!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

Resumo 

 

Tem sido referido que a prática regular de exercício físico promove benefícios 

para o idoso com a Doença de Alzheimer, melhorando a função cognitiva, 

função cardiorrespiratória e proporcionando uma atividade de vida diária 

independente por mais tempo. Contudo, os estudos apresentam limitações e 

relatam possível insuficiência na sistematização dos programas e dificuldade 

no controle dos sujeitos. Baseado neste fundamento, o presente estudo 

analisou quais os benefícios dos programas de exercício aeróbio para idosos 

com Doença de Alzheimer, com idade média superior a 65 anos. A revisão 

sistemática efetuada, encontrou onze artigos, que, na generalidade, 

demonstram que os programas de exercício aeróbio parecem ter ação benéfica 

na função cognitiva, na função cardiorrespiratória e nas atividades de vida 

diária.  
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Abstract 

 

It has been reported that regular physical exercise promotes benefits for the 

elderly with Alzheimer's disease, improving cognitive function, cardiac function 

and providing an activity of daily living independently for longer. However, 

studies has limitations and report possible failure in the systematization of 

programs and difficulty in controlling the subjects. Based on this foundation, this 

study examined what the benefits of aerobic exercise programs are for older 

adults with Alzheimer's disease, with an average age of 65 years. The 

systematic review found eleven articles that, in general, show that aerobic 

exercise programs seem to have a beneficial effect on cognitive function, 

cardiac function and activities of daily living. 
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1. Introdução 

Na medida em que a população mundial está envelhecendo, a demência 

se constitui um problema de saúde pública. Diversas condições podem causar 

síndrome demencial, sendo a doença de Alzheimer (DA) uma das causas mais 

frequentes (Nitrini et al., 2005). Inicialmente, o paciente apresenta maior 

comprometimento da memória recente e, com a evolução do quadro clínico, 

ocorrem distúrbios de memória semântica, dificuldade de nomeação, de 

elaboração da linguagem, déficits de atenção, prejuízos nas habilidades viso-

espaciais e nas funções executivas (Nitrini et al., 2005). Estes défices 

cognitivos prejudicam o paciente em suas atividades de vida diária, incluindo a 

convivência familiar, bem como o desempenho social e ocupacional (Bottino, 

2006; Texeira, 2006).  

As principais alterações cerebrais encontradas são a acumulação de 

placas senis e de emaranhados neurofibrilares (Tavares, 2005), atrofia cortical 

difusa e perda neuronal, além de frequentes transtornos da transmissão da 

acetilcolina e atividade da acetiltransferase, o acúmulo da proteína β-amilóide 

nas placas senis e da microtubulina tau nos novelos neurofibrilares (Katzman, 

1986). Parece não existir um tratamento definitivo que possa curar ou reverter 

a deterioração do funcionamento cognitivo causada pela DA. Do ponto de vista 

farmacológico, o tratamento atual consiste na prescrição de 

anticolinesterásicos (rivastigmina, donepezil e galantamina) e de memantina 

(antiglutamatérgico), tanto para o declínio cognitivo, quanto para os distúrbios 

de comportamento (Seow, 2007). Entretanto, intervenções não-farmacológicas 

têm apontado resultados favoráveis no manejo de pacientes com DA (Bottino, 

2005).  

Programas de estimulação cognitiva, psicoterapia de orientação para a 

realidade, terapia ocupacional, atividades em grupo, treinamento de cuidadores 

e outros procedimentos têm proporcionado impacto benéfico na atenuação do 

declínio cognitivo e na melhora dos distúrbios de comportamento em pacientes 

com DA (Talassi, et al., 2007; Bottino, 2005; De Vreese, et al., 2001). Outra 

alternativa não farmacológica inclui a prática regular de exercício físico a qual 

tem propiciado benefícios aos idosos com demência (Heyn, et al., 2004; 

Christofoletti, et al., 2007; Arcoverde, et al., 2008). Um estudo sugere que 

sujeitos moderadamente ativos têm menor risco de serem acometidas por 
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desordens mentais do que os sedentários (Elsayed, 1980). Colcombe & 

Kraemer (2003), em uma metanálise, concluíram que o treinamento aeróbio, 

em pessoas idosas, proporciona melhoria no funcionamento cognitivo, 

especialmente nas funções executivas (FE). Tais conclusões sugerem que os 

efeitos positivos do exercício aeróbio (EA) na memória parecem estar 

relacionados a mudanças feitas pela interferência da atividade em diversos 

sistemas (Antunes, et al., 2006). 

Embora o aumento das evidências dos efeitos benéficos do EA para a 

cognição esteja relatado na literatura, ainda há uma lacuna no conhecimento 

quanto à sistematização da intervenção com exercício físico (EF) em indivíduos 

diagnosticado com DA. Também parece haver uma deficiência no 

detalhamento dos programas de EF aplicados e as recomendações (tipo de 

exercício, frequência, duração, intensidade) para a prática nesta população. 

 Paillard et al. (2015) estudaram os efeitos preventivos e atenuantes de 

EA e outros tipos de EF contra a DA e Parkinson. A investigação demonstrou 

que os mecanismos neuroprotectores induzidos pelo EF estão ligados a um 

aumento da produção das enzimas superóxido-dismutase e óxido nítrico, 

sintase do endotélio vascular, do fator neurotrófico derivado do cérebro 

(BDNF), fator de crescimento do nervo (NGF), fator de crescimento tipo 

insulínico (IGF), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), e uma 

redução na produção de radicais livres em áreas do cérebro tais como o 

hipocampo, que está particularmente envolvido na memória.  

Coelho, Santos-Galdurez e Stella (2009) realizaram uma revisão 

sistemática dos estudos para analisar o efeito do EF no desempenho cognitivo 

em idosos com DA. O estudo não conseguiu estabelecer um protocolo de 

recomendações a respeito do tipo e intensidade do EF sistematizado 

necessários para produzir benefícios no funcionamento cognitivo na DA, porém 

concluíram que a prática regular da intervenção parecia contribuir para a 

preservação ou melhoria das funções cognitivas em pacientes com DA. Assim 

sendo este estudo de Revisão Sistemática (RS) pretende identificar as 

melhorias na função cognitiva e nas atividades de vida diária (AVDs) dos 

sujeitos acometidos pela doença, sujeito a EA, restringindo as investigações 

das intervenções e avaliando outros déficits dos pacientes com DA. 
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O desenvolvimento desta dissertação passa, de seguida, por uma 

revisão da literatura centrada nos principais aspetos relacionados com a DA, 

assim como, a descrição dos benefícios do EF para a aptidão física e cognitiva 

de indivíduos sem e com a DA. Posteriormente é apresentado um estudo de 

Revisão Sistemática sobre a influência do EA na função cognitiva e na 

capacidade de realização das atividades de vida diária em DA.  
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2. Revisão da Literatura 

2.1. Gerontologia  

Superior às demais épocas, o século 20 caracterizou-se por mudanças 

radicais e profundas no aumento do tempo de vida populacional, sendo 

considerado um fato significativo no âmbito da saúde pública (Camarano, 

1999). Em função da melhoria nas condições básicas de saúde e avanços 

tecnológicos/científicos, a expectativa de vida da população mundial tem vindo 

a aumentar (Nóbrega et al., 1999).  

O envelhecimento da população mundial é um fenômeno relativamente 

novo e que conforme dados da Organização Mundial da Saúde, a expectativa 

de vida da população mundial, passará a ser de 73 anos, em 2025 (Forlenza, 

2000) e até 2050, ocorrerá o aumento de 600 milhões para 2 bilhões de 

indivíduos com faixa etária superior a 60 anos de idade. Esse aumento será 

ainda maior nos países em desenvolvimento (Pessini & Bertachini, 2005).  

O surgimento do termo Gerontologia que foi apadrinhado por Elie 

Metchnikoff em 1903, parece não estar bem delimitado e define-se como o 

conjunto de conhecimentos científicos, cujo enfoque é o envelhecimento 

humano (Freitas et al., 2002; Cachioni & Neri, 2004; Prado & Sayd, 2006). Na 

Gerontologia, em aproximadamente 1960, Havighurtst aplicou o conceito de 

velhice bem sucedida, tornando-se possível, através da participação em 

atividades que o idoso obtivesse satisfação e que contribuísse para algum tipo 

de participação social, além da promoção da manutenção da saúde (Lima, 

2008). Brêtas e Oliveira (1999) sugerem que a distinção entre o 

envelhecimento “normal” e “patológico” possa ser determinada pela capacidade 

ou ausência de autonomia, de desenvolvimento cognitivo, de controle da 

atividade fisiológica, bem como o domínio emocional, uma vez que as 

ausências dos mesmos comprometem a autonomia. 

Com o envelhecimento, verifica-se um aumento da prevalência de 

doenças psiquiátricas e neurodegenerativas (Reys, et al., 2006). Whittle (2003) 

relata que segundo a Organização Mundial de Saúde, daqui há 20 anos, as 

doenças mentais e neurológicas serão a segunda causa de morte no mundo. O 

aumento da expectativa de vida, o estresse e a pobreza, poderão contribuir 

para o aumento no número de Doentes de Alzheimer e outras doenças. 
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2.2. Envelhecimento e Função Cognitiva 

A diminuição da velocidade do processo cognitivo global ocorre em 

simultâneo com o processo de envelhecimento, contudo, sem comprometer a 

autonomia e a independência da pessoa idosa (Moraes, 2008). Entende-se por 

função cognitiva as fases do processo de informação, como percepção, 

aprendizagem, memória, atenção, vigilância, raciocínio, solução de problemas 

e o funcionamento psicomotor (tempo de reação, tempo de movimento, 

velocidade de desempenho) (Chodzko-Zajko & Moore, 1994). Semelhante aos 

demais tecidos, o cérebro apresenta capacidade de auto-reparação/auto-

adaptação, ou mesmo compensação pela perda de neurônios e interrupções 

na arquitetura neural.  

No desequilíbrio entre lesão neuronal e reparação, a capacidade de 

plasticidade neuronal é prejudicada, estabelecendo-se então o envelhecimento 

cerebral e a demência (Ball & Birge, 2002). Em função do envelhecimento no 

córtex frontal, parietal e temporal, Colcombe (1998) encontrou declínios 

importantes na densidade de tecidos neurais, sendo justificado pelo 

desequilíbrio entre a lesão e a reparação neuronal.  

Os motivos que levam ao surgimento do déficit cognitivo com o 

envelhecimento ainda não estão bem estabelecidos; porém algumas propostas 

têm sido levantadas, dentre elas a redução da velocidade no processamento 

de informações, decréscimo de atenção, déficit sensorial, redução da 

capacidade de memória de trabalho, prejuízo na função do lobo frontal e na 

função neurotransmissora, além da deterioração da circulação sanguínea 

central e da barreira hemato-encefálica (James & Coyle, 1998). 

 

2.2.1. Memória  

Durante o envelhecimento, as dificuldades de memória, constituem uma 

questão complexa (Taussik & Wagner, 2006). A memória está envolvida desde 

a intencional recuperação consciente das diferentes experiências passadas até 

à aprendizagem e aquisição de novas informações. Através dela, registram-se 

ocorrências positivas e negativas da sua vida, com possibilidade de avaliar a 

emoção e emitir um juízo de valor sobre as circunstâncias que ocorreram. 

Apresenta-se importante na construção e manutenção da personalidade bem 

como na identidade do indivíduo (Moraes & Lanna, 2008). Além disso, sustenta 
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a essência, a dinâmica de toda a atividade quotidiana e o eu cognitivo-

operativo.  

O estádio inicial de processamento da memória através da informação, 

chama-se codificação e inclui a transformação de estímulos que envolve 

diferentes modalidades sensoriais na construção de redes eletroquímicas de 

neurónios. Nos seres humanos, as formas mais utilizadas de codificação são 

as visuais (imagens, formas, cores), auditivas (repetição oral, músicas, rimas) e 

semânticas (associação, significado dos estímulos). Após a codificação da 

informação sensorial, segue-se o armazenamento (Moraes & Lanna, 2008). 

Este armazenamento depende da relevância, repetição e conteúdo emocional 

das informações codificadas.  

O terceiro estádio é o de evocação que engloba o acesso às 

informações previamente armazenadas e a produção das mesmas em forma 

de fala, desenhos, gestos ou outras manifestações comportamentais (Charchat 

& Moreira, 2008). 

 

2.2.1.1. Memória de curto prazo 

A memória de curto prazo trabalha a informação durante um tempo 

limitado podendo ser esquecida ou encaminhada para a memória a longo prazo 

(Taussik & Wagner, 2006). Distinguem-se, neste tipo de memória, duas outras 

componentes complementares:  

 - Memória imediata: retém uma quantidade limitada de informações, 

enquanto preservado no seu sistema atencional (manutenção passiva). Esta 

memória apresenta uma rápida queda, no período de 20 a 30 segundos 

(Moraes & Lanna, 2008); 

-Memória de trabalho: permite a manutenção e manipulação da 

informação durante uma determinada tarefa. Intermedia a percepção, a 

memória a longo prazo e a ação (Parente et al., 1999). 

 

2.2.1.2. Memória de longo prazo  

A memória de longo prazo é a memória latente, com ilimitada 

capacidade podendo manter-se fora do circuito consciente até que sejam 

exigidas outras modalidades de resposta. Envolve processos separados, 
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interdependentes e dinâmicos de armazenamento, consolidação e evocação 

(Moraes & Lanna, 2008). Fazem parte deste tipo de memória: 

- Memória implícita: são memórias não declarativas e referem-se a atos 

automáticos e inconscientes cuja expressão não apresenta correlato 

consciente (Moraes & Lanna, 2008), 

-Memória explícita ou declarativa: facilmente acessível a outros 

processos cognitivos, o processo de aprendizagem remete-se à memória 

consciente e voluntária de uma informação ou evento. As recordações são 

facilmente descritas verbalmente. As memórias declarativas são armazenadas 

por períodos curtos (inferiores a 30 dias) no hipocampo e amígdala, por tempos 

maiores (de 30 a 60 dias) no córtex entorrinal e por períodos mais prolongados 

(superior a 60 dias) no córtex parietal (Moraes & Lanna, 2008); 

-Memória episódica: constitui um sistema de memória neurocognitivo, 

resultantes de recordações a partir da revivência da experiência, recuperando a 

sensação subjetiva que acompanha as operações dos sistemas na codificação 

e na evocação. Apresenta-se recente, intermediária ou remota e opera através 

de redes corticais e subcorticais centralizadas no córtex pré-frontal (Moraes & 

Lanna, 2008). 

 

2.2.2. Atenção 

A atenção tem a finalidade de selecionar entre as estimulações 

sensoriais, que chegam ao mesmo tempo e incessantemente ao cérebro, quais 

são úteis e pertinentes, para a realização de uma atividade motora ou mental. 

Surge como uma propriedade sensorial supramodal do cérebro (Habib, 2000). 

 É um processo cognitivo em que o cérebro focaliza e seleciona os 

estímulos, estabelecendo uma relação entre eles. Os estímulos são enviados 

das mais diferentes fontes e só se dá atenção a alguns deles. Temos a atenção 

concentrada e a atenção dividida. Na atenção concentrada, apenas um 

estímulo é selecionado e processado; já na atenção dividida, diversos 

estímulos são selecionados e processados em simultâneo - como quando se 

conduz um automóvel e se ouve as notícias do rádio simultaneamente (Van 

Zomeren & Brouwer, 1994).  
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2.2.3. Linguagem 

A linguagem é uma função cognitiva que permite a comunicação e 

interação dos indivíduos, sendo controlada na região temporo-parietal. Essa 

função cognitiva permite a transformação e transmissão do conhecimento 

através do compartilhamento de informações, pensamentos, conceitos, 

desejos, sentimentos, necessidades e dúvidas por meio de sons, gestos e 

sinais (Moraes & Lanna, 2008).  

Alguns processos cognitivos ligados à linguagem encontram-se mais 

vulneráveis ao envelhecimento do que outros, sendo que, sempre que se 

encontram diminuídas algumas funções cognitivas no idoso, estas podem influir 

no declínio da linguagem (Brandão & Parente, 2001). A linguagem apresenta 

algumas alterações no decorrer do processo que podem ser observadas, tais 

como: afasia, distúrbio na percepção e expressão da linguagem; anomia,  

resulta da dificuldade em nomear pessoas ou objetos fazendo uso da repetição 

de idéias e uso excessivo de referências  indefinidas como «coisa» ou 

«aquilo», empobrecendo o discurso e tornando-o logorreico; parafasia, 

deslocamento da estrutura fonémica das palavras, com eliminação, inversão ou 

substituições de sílabas, uso de palavras deformadas, porém, ainda 

identificáveis e pode ser verbal ou semântica e fonémica e vêm acompanhadas 

de neologismos; anosognosia, falta de consciência ou desconhecimento de um 

problema ou déficit existente; alexia e dislexia, incapacidade ou distúrbio na 

leitura escrita; agrafia e disgrafia, incapacidade ou distúrbio na componente 

escrita (Moraes & Lanna, 2008). 

 

2.2.4. Funções Executivas  

As FEs caracterizam-se como processos cognitivos de controle e 

execução de comportamentos com objetivos complexos, necessitando de 

subcomponentes como atenção, programação, monitorização, seleção de 

estratégias, entre outros (Moraes & Lanna, 2008). Define-se por habilidades 

cognitivas, princípios e organização necessários para lidar com situações 

flutuantes e ambíguas do meio social, para obter uma conduta apropriada, 

responsável e efetiva (Lezak, 1995). Royall et al. (2002) sugerem que as FEs 

são atividades cognitivas superiores auxiliares ao alcance de objetivos futuros, 

contudo na avaliação neuropsicológica, o termo FE designa uma diversidade 
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de funções cognitivas que implicam: formulação de objetivos e conceitos, 

motivação, atenção, concentração, seletividade de estímulos, capacidade de 

abstração, planejamento, flexibilidade, controle mental, autocontrole e memória 

operacional.  

Numerosos exames e baterias neuropsicológicas estão sendo utilizados 

para avaliar as FEs (Green, 2000). A região pré-frontal do lobo frontal, é 

responsável pelo controle desta função (Moraes & Lanna, 2008). No processo 

de envelhecimento, tanto normal quanto patológico, as FEs tendem a estar 

prejudicadas. A explicação para as alterações executivas ocorridas com 

envelhecimento é o desgaste fisiológico natural, ocorrido nos lobos frontais. O 

declínio cognitivo leve e as demências são alterações de natureza executiva 

presentes, porém de forma precoce e quantitativamente mais intensas 

(Banhato & Nascimento, 2007). 

 

2.3. Demências 

A demência é uma das principais causas de limitação funcional entre 

idosos de todo mundo. Alguns autores definem a demência como uma 

síndrome caraterizada principalmente pela deterioração da memória, somando-

se a outra função cognitiva, interferindo no desempenho social ou profissional 

do indivíduo (Caramelli & Barbosa 2002).  

Um recente estudo populacional realizado com idosos vivendo em 

comunidade, apresentou a prevalência de demência de 1,6%, entre os 

indivíduos com idade de 65 a 69 anos, e de 38,9%, entre aqueles com idade 

superior a 84 anos (Herrera et al., 1998). A cada cinco anos a prevalência de 

demência duplica, resultando em aumento exponencial com a idade (Jonh, 

1990).  

A APA (2011) e Gallo et al. (2008) referem que a maioria das pessoas 

apresentará a redução das suas capacidades cognitivas, sendo que 

normalmente, esse declínio é patológico, promovendo a perda das memórias, 

intelecto e até mesmo a capacidade de reconhecer os seus entes queridos. 

Estas alterações são causadas por demências e variáveis neuropatológicas e 

podem apresentar sintomas neuropsiquiátricos como psicoses ou mudanças de 

humor, assim como, depressão, agitação, apatia, alucinações e delírios, além 

de comportamento agressivo. 
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As causas das demências são inúmeras, e o seu diagnóstico específico 

depende do conhecimento das diversas manifestações clínicas e de uma 

sequência específica e obrigatória de exames complementares. A DA, 

demência vascular, demência com corpos de Lewy e demência fronto-temporal 

são as quatro causas mais frequentes de demência na prática clínica. O 

diagnóstico diferencial dessas condições baseia-se na busca de perfis clínicos 

característicos por anamnese adequada, exame neurológico e avaliação 

neuropsicológica, além de investigação complementar pertinente, que consiste 

em exames laboratoriais e de neuro-imagem (Caramelli & Barbosa, 2002). 

 

2.3.1. Doença de Alzheimer  

No dia 4 de Novembro de 1906, Alois Alzheimer apresentou no 37º 

Encontro de Psiquiatras do Sudeste da Alemanha, o caso de uma mulher de 51 

anos, Frau August D., cuja autópsia apresentava uma atrofia generalizada e 

macro lesões no cérebro, inclusive nas artérias. Ela havia sido admitida no 

Frankfurt Hospital em 25 de Novembro de 1901. A apresentação do trabalho 

apresentado no encontro tinha como título: “Uma Doença peculiar dos 

neurônios do córtex cerebral“. Alzheimer detectou um declínio progressivo das 

funções cognitivas, sintomas focais, alucinações, ilusões e comprometimento 

psicossocial, conforme descrito anos mais tarde (Maures et al., 1997).  O 

segundo caso ocorreu em 1911, onde foi detectado “apenas” a presença de 

placas senis, sem a presença de novelos neurofibrilares (Bauer, 1994). O 

primeiro caso foi denominado Doença de Alzheimer em 1910, por Emil 

Kraepelin, na 8ª edição de seu livro: “Psyquiatrie: Ein Lehrbuch fur Studierende 

und Artze” (Maures et al., 1997). 

A DA é uma desordem neurodegenerativa progressiva e irreversível, de 

aparecimento insidioso, que acarreta perda de memória e diversos distúrbios 

cognitivos (Harman, 1996; Querfurth & LaFerla, 2010). Manifesta-se por 

comprometimentos cognitivos e funcionais, com sinais motores anormais e 

distúrbios comportamentais e psicológicos (Bottino et al., 2006). O 

desenvolvimento da doença é marcado pelo declínio progressivo da função 

intelectual, acentuando-se também na capacidade de realizar atividades do 

cotidiano e de lidar com as alterações na personalidade e no comportamento. 

Provoca comprometimento na memória, distúrbio da linguagem (podendo o 
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paciente deixar de falar), défices visuais, espaciais (delírios, alucinações e 

desorientação ambiental) e declínio da capacidade de fazer cálculos e 

abstrações.  

A DA apresenta três fases: leve, moderada e severa (Bottino & Almeida, 

1995). Na fase leve do paciente acontece o declínio no desempenho das 

atividades de vida diária, sendo ainda independente e capaz de realizar as 

atividades básicas (Bottino & Almeida, 1995). Na fase moderada ocorre a perda 

de memória de médio e longo prazo (Bottino et al., 2006). Nesta fase fica maior 

o comprometimento intelectual e o paciente começa a necessitar de assistência 

para as atividades básicas de vida (Engelhardt et al., 2000). Na fase moderada 

surgem, também, sintomas como a insónia, confusão mental, agitação, afasia e 

apraxia. No processo mais avançado, são frequentes distúrbios 

comportamentais (Hamdan, 2008), perturbações motoras, dificuldade de 

deglutição e a incontinência urinária (Moraes & Lanna, 2008). O paciente 

geralmente fica acamado necessitando de assistência integral (Engelhard et 

al., 2000). 

 

2.3.1.1. Epidemiologia da Doença de Alzheimer  

De uma maneira geral, a incidência da demência apresenta-se crescente 

com o envelhecimento, sendo a idade o maior fator de risco para a doença. A 

sua prevalência dobra a cada cinco anos, a partir dos 65 anos: entre os 60 e 64 

anos apresenta-se com 0,7%, o que passa para 5,6% entre os 70 e 79 anos, e 

atinge 38,6% nos nonagenários (Jorm, 1987; Thies & Bleiler, 2013). Kawas et 

al. (2000) e Jorm (1998) encontraram 2% na faixa etária de 65 a 69 anos, entre 

70 a 74 anos com 4%, 8% para 75 a 79 anos, de 80 a 85 anos 16%, acima de 

85 anos uma variação de 35 a 40% e idades superiores de 95 anos, a 

incidência da doença parece não diminuir. Nos países desenvolvidos, a 

prevalência da doença em torno de 65 anos é de 1,5% até alcançar 30%, em 

média, ao redor dos 80 anos.  

A prevalência e incidência dos casos nos estudos brasileiros aproximam-

se dos estrangeiros (Lopes, 2002). Segundo Garrido (2001), no Brasil, a 

prevalência de DA, chegava a 1 milhão e 200 mil pacientes, com 100 mil novos 

casos por ano. Nitrini et al. (1995), em São Paulo, avaliou 100 pacientes em 

regime de ambulatório, com demência, atendidos no hospital público e em 



14 
 

clínica privada, com diagnóstico baseado no DSM-III-R e no Mini-exame do 

Estado Mental (MMSE) e constatou que a DA foi a principal causa de demência 

(54%), independentemente do nível socio-econômico dos pacientes, seguida 

pela demência vascular (20%). Catanduva, um município com 100 mil 

habitantes no Estado de São Paulo, apresentou uma prevalência da demência 

em 25% dos idosos avaliados (Herrera et al., 1998). Herrera et al. (2002) 

observaram prevalência de 7,1% de casos de demência (118 habitantes), 

numa população de 1.656 indivíduos com idade igual ou maior que 65 anos. A 

taxa de incidência anual foi de 7,7 casos por 100.000 habitantes.  

Breitner (1991) relata, através de dados epidemiológicos de mortalidade 

e morbidade da população norte-americana, que aos 70 anos de idade, os 

filhos de afetados teriam um risco de 16% de manifestar a DA, aos 80 anos, um 

risco de 19% e aos 90 anos, um risco de 50% de recorrência da doença, o qual 

é igual ao risco esperado de acordo com herança autossômica dominante. O 

risco aos 80 anos é de 4 a 5 vezes maior que o observado em familiares de 

indivíduos controles.   

 

2.3.1.2. Neuropatologia da Doença de Alzheimer  

O cérebro de indivíduos com DA apresenta atrofia cortical difusa, 

aumento de placas senis e novelos neurofibrilares, degenerações grânulo-

vacuolares, perda neuronal, frequentes transtornos da transmissão da 

acetilcolina e acetiltransferases, além das principais alterações encontradas 

que são o acúmulo da proteína β-amilóide (Aβ) nas placas senis e da 

microtubulina tau nos novelos neurofibrilares (Katzman, 1986; Selkoe, 2001; 

Tavares, 2005).  

O resultado do metabolismo anormal da proteína precursora de amilóide 

(APP) forma as placas senis, conduzindo à formação de agregados do 

peptídeo β-amilóide. Do colapso do citoesqueleto neuronal, oriundo da 

hiperfosforilação da proteína Tau, ocorre a formação dos emaranhados 

neurofibrilares. Estas alterações acontecem, a partir do início da patologia, em 

estruturas do lobo temporal medial, incluindo o hipocampo e o giro para-

hipocampal, estruturas essenciais nos processos de memória (Cummings, 

2008).  
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A proteína Tau tem a função de estabilizar os microtúbulos dos axônios, 

estruturas responsáveis pela formação e manutenção dos contatos entre os 

neurónios (Magnani, 2007). A apoptose neuronal (morte neuronal) é 

determinada pela formação de placas amilóides nos neurónios e pela 

hiperfosforilação da proteína tau. Inicialmente ocorre a atrofia das áreas 

associadas à memória recente, que seriam as áreas do hipocampo, do lobo 

temporal e córtex entorrinal e a atrofia do núcleo de Meynert, núcleos septais, 

responsáveis pela produção de acetilcolina (Hamdan, 2008).  

Com a finalidade de explicar a etiologia da DA, duas hipóteses foram 

propostas, baseadas nos marcadores neuropatológicos: hipótese da cascata 

amiloidal e a hipótese colinérgica (Hardy, 2002). Na hipótese da cascata 

amiloidal, a neurodegeneração na DA tem inicio com a clivagem proteolítica da 

APP e resulta na produção, agregação e deposição da substância Aβ e 

formação de placas senis (Hardy, 2002). Na hipótese colinérgica, a 

disfuncionalidade do sistema colinérgico é suficiente para promover a 

deficiência de memória em modelos animais, a qual é semelhante à DA 

observada em humanos (Bartus, 1999).  

Cérebros de pacientes portadores da DA apresentaram degeneração 

dos neurônios colinérgicos, concomitante com uma redução dos marcadores 

colinérgicos. A colina-acetiltransferase e a acetilcolinesterase também 

apresentaram queda da sua atividade no córtex cerebral (Auld, 2002). Com a 

evolução da doença, o processo degenerativo espalha-se para o neocórtex de 

associação e acomete áreas cerebrais responsáveis por outros processos 

cognitivos (Knapp et al., 1994; Narahashi et al., 2004). Admite-se que a 

deposição e acumulação de peptídeos Aβ nas porções mediais dos lobos 

temporais, ocorra anos antes do início da demência, comprometendo a 

neurotransmissão colinérgica. Com a progressão desse processo, adicionam-

se as reações gliais inflamatórias e oxidativas, além do comprometimento do 

citoesqueleto, provocando a formação dos emaranhados neurofibrilares e a 

conversão das placas senis em neuríticas (Knapp et al., 1994;Narahashi et al., 

2004). Palop e Mucke (2009) sugerem a existência de uma ligação entre o 

mecanismo do colesterol no metabolismo do cérebro e a formação das placas 

amilóide no desenvolvimento da doença. A hipertensão, diabetes e 
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hipercolesterolemia entre outros, têm sido considerados importantes fatores de 

risco para o desenvolvimento da doença (Palop e Mucke, 2009).  

Na análise clínica, o colesterol e as estatinas modulam a APP (Palop & 

Mucke, 2009). A estatina além de diminuir a síntese do colesterol endógeno, 

pode apresentar outros efeitos como a isoprenilação das proteínas Aβ. Para 

estes autores (Palop & Mucke, 2009), através destes efeitos, a estatina poderá 

modular uma diversidade de funções celulares envolvendo tanto colesterol 

(membrana e conjugados) e isoprenilação. 

 

2.3.1.3. Critério de Diagnóstico  

A Doença de Alzheimer apresenta uma desordem demencial 

progressiva, podendo ser detectada clinicamente na sua fase final (Pietrzak et 

al., 2015). Porém, um diagnóstico definitivo baseado em informações clínicas é 

difícil (Braak et al., 1999), pois o idoso pode apresentar-se bem socialmente, 

sem aspecto de problema e com resultado do exame neurológico normal. A 

ausência de um marcador biológico confiável dificulta o diagnóstico clínico, o 

que torna necessária uma adequada avaliação neuropsicológica (Caramelli & 

Barbosa, 2002; Schunk, 2004).  

Pelos Critérios do DSM-5, os dementes são considerados indivíduos que 

evidenciam degradação cognitiva, particularmente da memória, afetando as 

atividades de vida diária. A DA é inserida entre os quadros progressivos 

irreversíveis, cujo déficit cognitivo tem bases estruturais, com tempo de 

evolução variável (Caramelli & Barbosa, 2002).  

Entre os mais usados internacionalmente tem-se os critérios de 

Alzheimer propostos em 1984 pelo National Institute of Neurological and 

Communicative Disorders and Stroke (NINCDS) e pela Alzheimer Disease and 

Related Disorders Association (ADRDA)  que são um conjunto de critérios para 

o diagnóstico de DA (McKhann et al., 1984). Ficam determinados por estes 

critérios a presença de défice cognitivo e a suspeita de um síndrome demencial 

que devem ser confirmadas por exames neuropsicológicos antes de poder 

determinar um diagnóstico clínico de possível ou provável Alzheimer. Os 

critérios de diagnóstico proposto pela NINCDS-ADRDA especificam oito 

domínios cognitivos que podem ser afetados pela DA: memória, linguagem, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%AAncia
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percepção, atenção, capacidade construtiva, orientação, resolução de 

problemas e capacidade funcional (Blacker et al., 1994). 

O diagnóstico clínico da DA baseia-se na análise do quadro clínico e na 

exclusão de outras causas de demência através de exames laboratoriais e de 

neuroimagem estrutural (McKhann et al., 1984). A tomografia computadorizada 

e, particularmente, as ressonâncias magnéticas revelam atrofia da formação 

hipocampal e do córtex cerebral, de distribuição difusa ou de predomínio em 

regiões posteriores (McKhann et al.,1984). Nas fases iniciais da DA a 

ressonância magnética de alta resolução diagnostica alterações estruturais no 

cérebro in vivo. A mesma demonstra atrofia na formação do hipocampo em 

fases de pré-DA, podendo prever para mais tarde o surgimento da doença com 

80% de precisão (Kesslak,1991; Small, 1999; Hampel et al., 2008). Outra 

possibilidade é o diagnóstico apresentar-se com base no juízo e experiência 

clínica – responsável pelo quadro demencial - com variações na forma de 

apresentação ou evolução clínica e também nos casos em que outras 

condições passíveis de produzir demência estejam presentes (McKhann, 

1984). O diagnóstico definitivo só é possível por exame anatomopatológico 

(Knopman et al., 2001). 

 

2.3.1.4. Tratamento Farmacológico 

Têm sido realizados esforços para a compreensão e tratamento de DA; 

porém, a terapia atual apresenta-se distante de ser satisfatória. Inicialmente, as 

estratégias colinérgicas foram recomendadas para o tratamento da DA. A 

introdução dos inibidores das colinesterases (IChEs) tem apresentado eficácia 

no tratamento (Summers, 1986).  

 Os IChEs alteram a função colinérgica central inibindo as enzimas que 

degradem a acetilcolina (ACh) (enzimas acetilcolinesterase 

butirilcolinesterase), o que aumenta a capacidade da ACh de estimular os 

receptores nicotínicos e muscarínicos cerebrais (Grossberg, 2003). Estes 

fármacos promovem o aumento da disponibilidade de acetilcolina (ACh) e 

interferem nos processos básicos, com possível modificação do curso da 

doença (Summers, 1986). Embora a administração de inibidores da enzima 

acetilcolinesterase (AChE) tenha apresentado eficácia sintomática e redução 

no desenvolvimento da doença, esses medicamentos apenas provocaram 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aten%C3%A7%C3%A3o
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melhoria em aproximadamente 30-40% dos pacientes portadores da DA leve a 

moderada (Kihara, 2004). Os AChE são denominados de acordo com a 

reversibilidade e duração da inibição das colinesterases: tacrina, galantamina e 

donepezil que são inibidores reversíveis da acetilcolinesterase, de curta 

duração, longa e intermédia (Mesulam & Geula, 1994). A resposta aos IChE 

não se apresenta igual para todos os pacientes, tendo alguns obtido melhorias, 

enquanto outros, as alterações foram pouco relevantes. Os benefícios são 

observados, geralmente a partir de 12 a 18 semanas e, possivelmente, 

desaparecem após seis a oito semanas da interrupção do tratamento (Jann, 

1998).  

O glutamato é o principal neurotransmissor da excitabilidade cerebral, 

presente em regiões associadas às funções cognitivas e à memória, tais como 

o córtex temporal e o hipocampo (Li et al., 1997). Quando níveis elevados de 

glutamato são libertados por um longo período, ele age causando a morte 

neuronal. As regiões corticais e subcorticais que contêm neurônios e 

receptores glutaminérgicos sofrem perdas estruturais e funcionais na evolução 

da DA (Li et al., 1997), deste modo, na estratégia glutaminérgica utiliza-se a 

memantina, cuja função é ser um antagonista não-competitivo dos receptores 

N-metil-D-Aspartato (NMDA), permitindo a ativação fisiológica no período dos 

processos de formação da memória, porém bloqueando a abertura dos canais 

e sua ativação patológica (Parsons et al., 1993). Tal propriedade deve-se aos 

acelerados efeitos, voltagem–dependentes, das interações da memantina com 

os receptores NMDA.  

Reisberg (2003) refere a eficiência da memantina em pacientes com DA 

moderada a grave. A dose inicial de 5 mg/dia, é escalonada para 10mg 2 vezes 

ao dia (Javis, 2003). Em estado de repouso, a memantina bloqueia os 

receptores NMDA sendo deslocado do seu sítio de ligação em condições de 

ativação fisiológica; em contrapartida, não se desprende do receptor na 

vigência de ativação patológica. Essas propriedades conferem uma ação 

neuroprotetora contra a ativação de receptores de glutamato (Misztal et al., 

1996).  

Engelhardt et al. (2000) relatam que os IChEs devem ser considerados 

no tratamento de pacientes com DA leve a moderada (padrão) e a memantina 

no tratamento de pacientes com DA moderada a grave (padrão).  
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 Medidas antioxidantes estão também sendo utilizadas como tratamento, 

uma vez que há evidências de que o estresse oxidativo contribui para a DA 

(Berman & Brodaty, 2004). Um estudo apresentou benefício com uso de dose 

elevada (2000 UI/dia) de vitamina E (Sano, 1997) e outro estudo de corte 

prospectivo populacional apresentou queda do risco de DA pela ingestão 

alimentar de vitamina E (Morris, 2002). Entretanto, uma revisão sistemática 

recente concluiu que os dados para sua utilização na DA são insuficientes 

(Tabet, 2005).  

 

2.4. Exercício Físico 

Todo o movimento produzido de forma voluntária pelos músculos 

esqueléticos, gerando gasto energético é definido como atividade física (Mazo, 

2008). O exercício físico pode ser caracterizado como uma atividade muscular 

que gera força e interrompe a homeostasia (Silverthorn, 2003) pois é 

determinado como repetições de movimentos orientados, apresentando 

aumento no consumo de oxigênio devido à solicitação muscular, o que gera 

trabalho (Barros, 1993). Dessa forma, torna-se um subgrupo de atividade física 

planejada com o objetivo de manter o condicionamento (Wilmore, 2003).  

Topol (2005) afirma que indivíduos ativos apresentam um baixo risco de 

desenvolverem doenças crônicas, além do que, os índices de mortalidade são 

mais elevados em pessoas menos ativas. Para Matsudo (2000), alterações 

cardiovasculares, endócrinas e metabólicas, composições corporais e 

comportamentais são alguns dos benefícios do exercício físico.  

 Com o crescimento da população de idosos, os efeitos do exercício 

físico sobre o sistema nervoso central como o declínio cognitivo, depressão e 

ansiedade, e maior risco do desenvolvimento DA, passaram a ser mais 

pesquisados (Chen et al., 2005). Durante os últimos 10 anos, relata-se que o 

exercício físico pode ser uma intervenção eficaz nas doenças 

neurodegenerativas, atenuando ou limitando a sua progressão (Radak, et al., 

2010; Leem, et al. 2011; Zigmond, et al. 2012). O efeito agudo do exercício 

físico aumenta o débito cardíaco, levando ao aumento do fluxo sanguíneo 

cerebral, que desencadeia vários mecanismos neurobiológicos nos tecidos 

cerebrais, esse repetido aumento do fluxo sanguíneo cerebral associado com a 

prática regular de exercícios contribui, provavelmente, para o aumento da 
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angiogênese, neurogênese, sinaptogênese e síntese de neurotransmissores 

nas diferentes áreas cerebrais envolvidas com a cognição e a função motora 

(Lautenschlager et al., 2008; Radak et al., 2010; Zigmond et al. 2012;  

Voelcker-Rehage & Niemann, 2013).  

 Pedroso et al. (2012) analisaram o efeito de um programa de atividade 

física de dupla tarefa em quedas, funções executivas e equilíbrio em idosos 

com DA e concluíram que a prática regular da atividade física parece contribuir 

para a manutenção e melhoria nas funções motoras e cognitivas dos idosos 

acometidos pela doença.  

Cristofoletti et al. (2006) comprovam que a prática regular da atividade 

física, apresenta benefício na função cognitiva e capacidade funcional em 

idosos com demência. Dois artigos de revisões concluíram que a prática da 

atividade física pode retardar o declínio cognitivo (Yu et al., 2006; Tarumi & 

Zhang, 2014).  Arcoverde et al. (2008) verificaram que a estimulação física e 

cognitiva em idosos com DA contribui para a atenuação do declínio cognitivo e 

funcional. Mello (2005) observou que o exercício físico administrado com 

planejamento e segurança, promove benefícios na função cognitiva e na 

qualidade de vida.  

Para a promoção da saúde de indivíduos entre 18 e 65 anos, propõe-se 

a prática de exercício físico de 30 minutos para atividades com intensidade 

moderada, recomenda-se a prática na maioria dos dias da semana, sendo que 

para atividades vigorosas, faz-se necessário por pelo menos três vezes por 

semana. Para a estimulação de todos os sistemas do corpo humano, os 

exercícios de força e aeróbios, devem fazer parte da rotina semanal (Garber et 

al., 2011).  O Colégio Americano de Medicina do Esporte (2009) determina que 

para a melhoria ou manutenção da aptidão cardiorrespiratória o exercício físico 

moderado deve ser de 150 a 200 minutos por semana, em sessões de 30 a 60 

minutos por dia e em atividades vigorosas de 75 a 150 minutos por semana em 

sessões diárias de 20 a 30 minutos em atividades que não exerça stress 

ortopédico, entretanto ainda faltam estudos que dissertem sobre os 

conhecimentos da interação das variáveis: frequência, duração e intensidade 

sobre o comportamento, bem estar e funcionamento de muitos sistemas 

fisiológicos dos sujeitos com DA, principalmente quando consideradas as 

particularidades físicas e patológicas dos indivíduos. 
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2.4.1. Neurociência do exercício na função cognitiva 

Dados epidemiológicos sugerem que pessoas moderadamente ativas 

têm menor risco de serem acometidas por desordens mentais do que as 

sedentárias (Elsayed, 1980; Dustman et al.,1984) e indivíduos fisicamente 

ativos provavelmente podem apresentar melhorias (Weingarten, 1973; Van 

Boxtel et al., 1997; Hill, Storandt & Malley, 1993, Antunes et al., 2001) e 

agilidade no processamento cognitivo (Chodzko-Zajko, 1994). Tomporowski 

(2003) constatou um efeito positivo do exercício no humor, na função cognitiva 

e no sentimento de bem-estar, exercitado em intensidades entre 40 e 80% do 

VO2máx e duração de no máximo 90 minutos. Relata que associado à 

intensidade do exercício, o nível de condicionamento físico apresenta um 

importante papel no impacto do exercício físico intenso na função cognitiva.  

O EA melhora a operação de estádios específicos do processamento de 

informação, envolvidos em solução de problemas complexos e processos de 

atenção e parecem ser mais influenciados pelo exercício submáximo, ao 

contrário dos mecanismos iniciais do processamento de informações (Cian et 

al., 2001). O condicionamento cardiorrespiratório associa-se de forma positiva 

com a cognição, especialmente em medidas de atenção, função executiva e 

visuo-espacial (Barnes, 2003).  

O retardamento das perdas da memória ocorrem pelo fato do EA auxiliar 

no funcionamento do sistema cerebrovascular, nos benefícios da função 

cardiorrespiratória (capacidade funcional), no aumento do transporte de 

oxigênio para o cérebro (fluxo sanguíneo) (Antunes et al., 2001), no 

crescimento da síntese e degradação de neurotransmissores (que precisam de 

oxigênio para as reações bioquímicas), na redução da pressão arterial, das 

concentrações de colesterol e triglicerídeos e na inibição da agregação 

plaquetária (Robergs & Roberts, 2002; Antunes et al., 2001).  

O EA também auxilia na regulação dos hormônios supra-renais, por 

exemplo, diminui o cortisol que está relacionado com altos níveis de estresse 

(Khalsa & Stauth, 2001). Ademais, Santos et al. (1998) acrescentam que o 

exercício, na função de agente estressor, promove a estimulação da liberação 

das catecolaminas, ACTH e vasopressina, ß-endorfina, a serotonina, e a 

consequente ativação de receptores específicos, caracterizando a relação do 
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efeito do exercício na regulação da memória. Ao passar do tempo, essas 

alterações, atuariam em regiões encefálicas relacionadas à consolidação, 

armazenamento e evocação da memória (hipocampo, amígdala, septo medial e 

córtex entorrinal), modificando seus mecanismos reflexos de secreção e 

metabolismo (Iziquierdo, 2004).  

Cotman e Engesser-Cesar (2002) defendem que o EA induz a 

expressão do gene do NGF, responsável pela plasticidade cerebral e 

importante na função neural (conexões fortes e neuroproteção), principalmente 

no hipocampo, região importante na memória e alvo da deterioração precoce 

para doenças neurodegenerativas. O NGF aumenta a capacidade sináptica e 

promove a neurogênese no hipocampo. Quando essa ativação neural acontece 

no córtex pré-frontal melhora a recuperação da memória de trabalho em idosos 

(Colcombe & Kramer, 2003).  

Diante das evidências anteriores, alguns autores sugerem que idosos 

ativos, em especial os praticantes de EA regular, apresentam menor risco de 

disfunções mentais (Yu, 2011), e que idosos sedentários apresentaram 

prevalência de déficit cognitivo cerca de duas vezes maior do que idosos ativos 

(Cavalini & Chor, 2003). 

 

2.5. Atividade de Vida Diária 

As atividades de vida diária (AVD) são tarefas básicas que o idoso 

realiza no ambiente que vive, tais como: tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, 

andar, comer, passar da cama para a cadeira, mover-se na cama e ter 

continências urinária e fecal, preparar refeições, fazer tarefas domésticas, lavar 

roupas, manusear dinheiro, usar o telefone, tomar medicações, fazer compras 

e utilizar os meios de transporte, entre outros. As habilidades para realização 

de AVD e a incapacidade funcional apresentam-se de maneira bastante 

diversificada. A capacidade funcional do indivíduo de forma autônoma e 

independente pelo maior tempo possível, tem-se apresentando como meta no 

envelhecimento populacional (Costa, et al., 2001).  

As alterações funcionais resultam, na maioria das vezes de patologias 

ou problemas comuns aos idosos (Pereira, 2002) sendo as demências 

apontadas como principais contribuintes para o desenvolvimento de 

dependência funcional. Vale destacar que a demência foi identificada como 
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determinante para o desenvolvimento da incapacidade e declínio funcional 

independentemente da presença de outras doenças crônicas (Agüero-Torres et 

al., 1998).  

Entre as diferentes áreas que compõem a funcionalidade, encontram-se 

as atividades básicas de vida diária (ABVDs), relacionadas ao auto cuidado, e 

as instrumentais (AIVDs), relacionadas à capacidade de gestão do ambiente de 

vida dentro e fora do lar (Agüero-Torres et al., 1998). Njegovan et al. (2001) e 

Hill (1995) mostraram que alterações no desempenho das AVDs ocorrem 

desde os estágios iniciais da demência e que o agravamento demencial tem 

sido apontado como um forte preditor para o declínio do desempenho dos 

idosos nessas atividades.  

Steen et al. (2001) remetem à existência de uma hierarquia das perdas 

motoras nos quadros demenciais: inicialmente perde-se a capacidade de 

executar tarefas mais complexas, como as AIVDs, e, com o agravamento da 

doença, perde-se a capacidade de realização das tarefas relacionadas às 

ABVDs. 
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Resumo 

 

 O exercício regular pode contribuir para a melhoria da função cognitiva 

e atividade de vida diária em idosos com DA. Neste sentido, esta revisão 

sistemática teve como objetivo analisar os efeitos de programas de exercício 

aeróbio em idosos com DA e determinar possíveis mecanismos subjacentes. 

Foram utilizados os bancos de dados Pubmed (Medline) e Scielo (Scientific 

Electronic Library), para localizar artigos entre Janeiro de 1990 e Agosto de 

2015, com a utilização das combinações das palavras-chaves aerobic exercise, 

memory, language, attention, executive function, daily life activity, alzheimer 

disease. Em todas as bases de dados foram utilizadas como estratégias de 

busca os termos: aerobic exercise AND memory AND alzheimer disease, 

aerobic exercise AND language AND alzheimer disease ,aerobic exercise AND 

executive funcion AND alzheimer disease, aerobic exercise AND attention AND 

alzheimer disease, aerobic exercise AND daily life activity AND alzheimer 

disease, aerobic exercise AND cognition AND alzheimer disease, aerobic 

exercise AND alzheimer disease. Foram pesquisados manualmente artigos 

potencialmente relevantes, através dos artigos incluídos na revisão. 

Dos 115 artigos encontrados, após a leitura dos títulos e dos abstracts 

109 artigos foram excluídos, tendo sido incluídos neste estudo um total de 6 

artigos e inserido 5 artigos pela busca manual. Os estudos trabalharam com 

idosos acometidos na fase leve, moderada e avançada.    

As pesquisas selecionadas utilizaram a caminhada e o ciclismo estático 

como intervenção motora. Dez estudos apresentaram benefícios para a DA, 

porém um estudo não apresentou diferença significativa entre os grupos e um 

estudo verificou a melhora apenas no grupo que realizou a conversa como 

intervenção. 

 O exercício aeróbio promove benefícios e proporciona melhoria na qualidade 

de vida dos idosos com DA 
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Palavras-chave: exercícios aeróbios, memória, linguagem, atenção, função 

executive, atividade de vida diária, Doença de Alzheimer. 

Abstract 

 

Regular exercise can contribute to the improvement of cognitive function 

and activities of daily living in elderly patients with AD. In this sense, this 

systematic review aimed to examine the effects of aerobic exercise programs in 

elderly patients with AD and to determine possible underlying mechanisms. 

databases Pubmed (Medline) and Scielo were used (Scientific Electronic 

Library), to find articles between January 1990 and August 2015, with the use of 

combinations of keywords aerobic exercise, memory, language, attention, 

executive function , daily life activity, alzheimer's disease. In all databases were 

used as search strategies terms: aerobic exercise AND memory AND alzheimer 

disease, aerobic exercise AND language AND alzheimer disease, aerobic 

exercise AND executive funcion AND alzheimer disease, aerobic exercise AND 

attention AND alzheimer disease, aerobic exercise AND daily life activity AND 

alzheimer disease, aerobic exercise AND cognition AND alzheimer disease, 

aerobic exercise AND alzheimer disease. were manually searched potentially 

relevant articles through the articles included in the review. 

From the 115 articles that was founded after reading the titles and 

abstracts of 109 articles were excluded, having been included in this study a 

total of 6 articles and plus 5 articles by manual search. Studies worked with 

elderly patients in stage light, moderate and advanced. Selected surveys used 

to walking and cycling as static motor intervention. Ten studies showed benefit 

for AD, but one study showed no significant difference between groups. Aerobic 

exercise promotes benefits and provides improvement in the quality of life of 

elderly patients with AD. 
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Keywords: aerobic exercises, memory, language, attention, executive function, 

activities of daily living, Alzheimer's Disease. 

Introdução 

A DA é uma doença neurodegenerativa progressiva que leva ao declínio 

das funções cognitivas, contribuindo para a desorganização do comportamento 

e sintomas psicóticos (Charchat-Fichman, et al. 2005) . Estes défices cognitivos 

prejudicam o sujeito em suas atividades de vida diária, incluindo-se a 

convivência familiar, bem como o desempenho social e ocupacional (Texeira e 

Caramelli , 2006). 

A DA apresenta-se com características histológicas, tais como as placas 

neuríticas, emaranhados neurofibrilares e défices neuroquímicos que atingem 

os sistemas serotoninérgicos, noradrenérgicos e colinérgicos (Cummings, 

2008). 

 Ainda não existe um tratamento para a cura da deterioração do 

funcionamento cognitivo causada pela DA (Seow e,Gauthier, 2007), entretanto, 

intervenções não-farmacológicas, como a prática regular de exercício físico, 

vem apresentando benefícios aos pacientes com demência (Arcoverde et al., 

2008). 

Colcombe & Kramer (2003) verificaram melhores desempenhos nas 

tarefas da memória e aprendizagem em indivíduos submetidos a um 

treinamento físico e apresentaram provas convincentes sobre a melhoria do 

funcionamento cognitivo, principalmente nos processos executivos,  

independentemente do tipo, duração e intensidade do exercício físico, em 

treinamento aeróbio. Alguns mecanismos que podem contribuir para este efeito 

incluem o aumento do fluxo sanguineo cerebral e a indução da neurogênese no 

hipocampo (Gómez e Kesslak, 1998) 

Gutin (1973) sugere que exercício com duração entre 45 segundos e 

dois minutos, com freqüência cardíaca entre 90 e 120 batimentos por minuto, é 

benéfico para a performance cognitiva. 

 Devido à significativa prevalência da DA e ao impacto negativo na 

qualidade de vida dessas pessoas, considerando que o exercício físico pode 

proporcionar uma melhor e mais longa qualidade de vida aos indivíduos, faz-se 

necessários mais estudos abordando esse tema. Neste contexto foi realizado 
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uma revisão sistemática para examinar o efeito do exercício aeróbio na função 

cognitva e nas AVDs em idosos com DA 

Método 

 A presente revisão sistemática inclui artigos originais, publicados em 

revistas indexadas nas bases de dados eletrônicas Pubmed (Medline) e Scielo 

(Scientific Electronic Library). 

 Foram selecionados estudos publicados no intervalo entre Janeiro de 

1990 e Agosto de 2015, com a finalidade de coletar os estudos mais recentes, 

com diferentes métodos de EA. As palavras-chave utilizadas foram: aerobic 

exercise, memory, language, attention, executive function, daily life activity, 

alzheimer disease. Em todas as bases de dados foram utilizadas como 

estratégias de busca os termos: aerobic exercise AND memory AND alzheimer 

disease, aerobic exercise AND language AND alzheimer disease, aerobic 

exercise AND executive funcion AND alzheimer disease, aerobic exercise AND 

attention AND alzheimer disease ,aerobic exercise AND daily life activity AND 

alzheimer disease, aerobic exercise AND cognition AND alzheimer disease, 

aerobic exercise AND alzheimer disease .Foram pesquisados manualmente 

artigos potencialmente relevantes, através dos artigos incluídos na revisão. 

 O PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

MetaAnalyses) foi utilizado para construção e elaboração dessa revisão.  Foi 

adotada a abordagem PICOS (população, intervenção, grupo a ser 

comparados, resultado e desenho da pesquisa) para a determinação da 

elegibilidade dos artigos encontrados. 

 

Seleção de estudos 

A filtragem dos estudos partiu da análise do título, seguindo pelo 

resumo, finalizando com o artigo completo. Os títulos e resumos foram 

analisados por dois avaliadores, havendo discordância uma terceira pessoa foi 

solicitada.  

A seleção dos estudos foi realizada por dois avaliadores independentes, 

havendo consenso em caso de discordância. 

Os estudos que cumpriram os critérios de inclusão foram avaliados 

quanto à qualidade metodológica com a escala Down’s and Black (Downs & 
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Black, 1998). Esta escala é composta por 27 itens que avaliam: a qualidade do 

conteúdo (10 itens), validade externa (3 itens) e interna e preconceitos (7 itens) 

e de confusão (6 itens), e peso do poder estatístico (1 item). Pontuações 

maiores indicam uma maior qualidade metodológica, com uma pontuação 

máxima possível de 27 pontos. Da escala de Down’s and Black foram utilizados 

10 questões para avaliar a qualidade dos artigos por serem aqueles que melhor 

se ajustaram ao tipo de estudos pesquisados. Deste modo, o score final poderá 

variar entre 0 e 10, sendo que todos os estudos com score final inferior a 5 são 

considerados de baixa qualidade metodológica, e como tal foram eliminados.  

 

Tabela 1. Critérios para avaliação adaptados adotados para esta revisão 
sistemática adaptada de Downs & Black (1998). 

 

1. A hipótese/objetivo do estudo está claramente descrita? 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. As características dos pacientes incluídos no estudo estão 
claramente descritas? 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. A distribuição dos principais fatores de confusão em cada grupo de 
indivíduos a ser comparado está claramente descrita? 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Os principais achados do estudo são claramente descritos? 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. O estudo proporciona estimativas da variabilidade aleatória dos 
dados dos principais achados? 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Os intervalos de confiança de 95% e/ou valores de p foram relatados 
para os principais desfechos, exceto quando o valor de p foi menor 
que 0,001? 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Os sujeitos que foram preparados para participar são representativos 
da população inteira de onde foram recrutados? 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Os testes estatísticos utilizados para avaliar os principais desfechos 
foram apropriados? 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. As medidas dos principais desfechos foram acuradas (válidas e 
confiáveis)? 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. As perdas dos pacientes no andamento foram consideradas? 
      ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Critérios de inclusão 
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Para identificar os estudos, foram utilizados os seguintes critérios de 

inclusão:  

a) Estudos que tiveram como participantes idosos diagnosticados com 

DA; 

b) Ensaios clínicos randomizados e não randomizados que utilizaram 

como intervenção EA em pacientes com DA;  

c) Programa de atividades com realização apenas do EA como 

intervenção motora;  

d) Avaliação da função motora e/ou cognitiva durante e/ou após EA;  

e) Artigos em Inglês. Estudos realizados em outros idiomas não foram 

incluídos por causa das preocupações com a tradução e interpretação;  

f) Estudos com grupo controle, sendo estes com DA ou não; 

g) Estudos com humanos. 

 

Critérios de exclusão 

Nesta mesma etapa, os artigos foram sujeitos a critérios de exclusão, 

tais como: 

a) Artigos não originais; 

b) Artigos de revisão ou comentários; 

c) Artigos sem relação com a temática debatida;  

d) Artigos repetidos; 

e) Artigos sem acesso integral; 

f) Outro tipo de intervenção motora diferente de EA. 

 

Risco de viés nos estudos 

Para a avaliação do risco de viés de cada artigo incluído, foram 

analisadas: a presença de critérios de elegibilidade dos participantes da 

amostra; a distribuição aleatória dos participantes, os resultados de todos os 

momentos a partir da análise de mais de 85% da amostra, apresentação de 

resultados intergrupos e da variabilidade dos resultados. 

 

Resultados 

A pesquisa inicial encontrou 115 artigos. Após a leitura dos títulos e dos 

abstracts 109 artigos foram excluídos. Foram incluídos neste estudo 6 artigos 
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encontrados pela busca de literatura e 5 estudos adicionado e selecionado pela 

busca manual, totalizando 11 artigos para esta revisão sistemática (Figura 1). 

 

      115 artigos potencialmente relevantes 

         identificados na busca da literatura 
 

      110 Pub Med; 

                  5  Scielo 

 

 

 

 
     64 artigos selecionados para leitura dos 

                     Títulos e Resumos 

 

 

 

 

 

      6 artigos lidos integralmente e incluídos 

                 na Revisão Sistemática 

                                + 

            5 artigos incluídos por buscas 

                       Independentes 

 

    

     Artigos incluídos na revisão sistemática  

                               (n=11) 

 

 

Figura 1: Fluxograma da busca dos artigos 

 

Foram incluídos nesta revisão estudos com as datas de publicação variando de 

1991 (Friedman e Tappen, 1991) a 2015 (Yu et al., 2015) e cujas 

características estão descritas na Tabela 2.  

58 Artigos excluídos após leitura 

dos títulos e resumos 

Artigos de Revisão (n=2); 

 Artigos com outra intervenção 

motora (n=24) 

Artigos com outra patologia 

(n=9); 

Artigos com outra proposta de 

estudo (n=23) 

51 artigos excluídos por títulos                                                    

duplicados 
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Tabela 2. Características dos estudos incluídos na revisão. 

Referência 

(QM) 

Amostra 

Diagnóstico Tarefa Programas Variáveis Avaliadas 
Testes 

Utilizados 
Resultado 

N 
Idade 

(anos) 
Fase 

Friedman e 

Tappen, 1991 

(8) 

30 
72,8 

(60-87) 

Moderada e 

Avançada 

Diagnóstico 

médico; 

MMSE 

Caminhada e conversa; 

Conversa 

10 semanas; 

3x por 

semana; 

 30 minutos 

Função Cognitiva 
COS; 

CAS 

Melhora na 

capacidade de 

conversação no 

grupo combinado 

Palecchi et al., 

1996  

(7) 

15 74,00 (1,50) 
Moderada e 

Avançada 

NINCDS-

ADRDA; 

MMSE 

Ciclo ergômetro 

12 semanas; 

3x por 

semana;  

20 minutos 

Capacidade 

Cardiorrespiratória; 

Função cognitiva 

 

ECG; 

Testes 

neuropsychological: 

Teste de matriz de 

atenção, span verbal, 

teste de extensão 

supraverbal 

Melhora do 

desempenho na 

atenção e na função 

cognitiva global 

Tappen et al., 

2000 

(7) 

 

 

65 

WC: 87,4 (5,87) 

GConv: 89,6 

(6,53) 

GComb: 84,3 

(7,53) 

Não 

informado 

NINCDS-

ADRDA; 

MMSE 

Caminhada e conversa; 

 Caminhada; Conversa. 

 

16 semanas; 

3 x por 

semana; 

30 minutos 

Capacidade Funcional 

e Cardiorrespiratória; 

Função Cognitiva 

 

Teste de 6 minutos 

Eficaz para prevenir a 

queda da mobilidade 

funcional 
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Tabela 2. Características dos estudos incluídos na revisão (cont.). 
 
 

Cott et al., 

2002 

(9) 

 

 

74 

 

GC: 79,78 

(8,30) 

GConv: 81,68 

(7,36) 

GComb:83,23 

(8,34) 

Moderado e 

Avançado 

Diagnóstico 

médico; 

MMSE 

Caminhada e 

Conversa; 

Conversa 

16 semanas 

 5 x por 

semana; 

30 minutos 

 

Capacidade Funcional 

e Cardiorrespiratória; 

Função Cognitiva 

ASHA-FACCS; 

Teste de caminhada 

2 minutos; 

LPRS 

Apresentou melhora na 

comunicação, porém 

não houve diferença 

significativa 

Tappen et al., 

2002 

(8) 

55 
87,00 

(81-101) 

Leve a 

Avançada 

NINCDS-

ADRDA; 

MMSE 

 

Caminhada e conversa; 

Caminhada; 

 Conversa 

16 semanas; 

3x por 

semana; 

 30 minutos 

Função Cognitiva 
Picture Description 

Test 

O grupo conversa 

apresentou melhora 

significativa na 

comunicação 

Willian & 

Tappen 

2008 

(8) 

45 
87,9 9 (5,95) 

(71-101) 

Moderada e 

Avançada 

NINCDS-

ADRDA; 

MMSE 

 

Caminhada; 

Conversa 

16 semanas 

30 minutos; 

Não relatou 

quantas 

vezes na 

semana 

 

Função Cognitiva 

Escala Cornell ; 

Escala de Humor de 

Alzheimer; 

Escala de demência  

Mood Avaliação; 

 Affect Scale  

 

 

A Depressão foi 

reduzida nos 3 grupos 

com evidência superior 

influenciada pelo 

exercício. 

A eficiência do exercício 

foi superior a 

conversação sugerida. 

Venturelli et 

al., 2011 

(7) 

21 
GC: 85 (5) 

WC 83 (6) 

Moderada 

e 

Avançada 

 

Diagnóstico 

médico; 

MMSE; 

CDR 3 e 4 

Caminhada 

 

24 semanas; 

4x por 

semana; 

30 minutos 

Capacidade Funcional 

e Cardiorrespiratória; 

Função Cognitiva 

POMA; 

Teste de 6 minutos 

Melhora da cognição e 

AVD 
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Tabela 2. Características dos estudos incluídos na revisão (cont.). 

Yu et al., 2011 

(8) 
8 81,4 (77-87) 

Leve 

 e 

Moderada 

Diagnóstico 

médico; 

MMSE 

Ciclo ergômetro 

 24 semanas; 

3x por 

semana; 

30 minutos 

Capacidade Funcional 

e Cardiorrespiratória 

 

YMCA Sub Max Cycle 

Ergometric Test 

Modificado; 

Teste de Caminhada; 

SPPB 

Melhora da função 

cardiorrespiratória 

Winchester et 

al., 2013 

(8) 

104 81(6,54) 
Leve  

e Moderada 

NINCDS-

ADRDA; 

MMSE 

Caminhada 
Estudo 

transversal 

Capacidade Funcional 

e Cardiorrespiratória; 

Função Cognitiva 

GDS; 

Yale; 

POMS; 

NPI-Q; 

BRDRS; 

FAQ 

Melhora da função 

cognitiva em DA 

Arcoverde et 

al., 2013 

(8) 

20 
GC:79 

GE: 78,5 
Leve 

NINCDS-

ADRDA; 

MMSE;  

CDR 1 

Caminhada 

12 semanas; 

 2x na 

semana; 

30 minutos 

Capacidade Funcional 

e Cardiorrespiratória; 

Função Cognitiva 

 

ECG; 

Berg Balance Scale; 

TUGT; 

SIt to Stand; 

Bruce Adaptado; 

CAMCOG; 

RAVLT 

Dígits Span;  

Trail Making;  

Test, Stroop 

Melhora da 

cognição e 

melhoria da 

capacidade 

funcional 

Yu et al., 2015 

(6) 
26 78 ± 8 (60-91) 

Leve a 

Moderada 

Diagnóstico 

médico; 

MMSE; 

CDR 

Ciclo ergômetro 

24 semanas; 

3x na 

semana; 

15 a 45 

minutos 

Capacidade 

Cardiorrespiratória; 

Função Cognitiva 

ADAS-Cog; 

NPI-Q 

Teste de 6 minutos de 

caminhada 

 

 

Melhora na 

cognição e SPCD; 

ADLs 
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Legenda: QM – Qualidade metodológica dos estudos; NINCDS-ADRA -National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke (NINCDS) e pela 
Alzheimer Disease and Related Disorders Association (ADRDA); MMSE- Mini-Mental State Examination ; CDR- Clinical Dementia Rating; COS- Communication Observation 
Scale for the Cognitively; CAS- Communication Assessment For the Cognitively Impaired Scale; ECG- Electrocardiography; ASHA-FACCS- American Speech-Language 
Hearing Association Functional Assessment of Communication Skills for Adults; LPRS- London Psychogeriatric Rating Scale; POMA- Performance Oriented Mobility 
Assessment; YMCA- Sub Max de Astrand Cycle Ergometer Test; SPPB- Short Physical Performance Battery; GDS- Geriatric Depression Scale; Yale- Yale Physical Activity 
Survey; POMS- Profile of Mood States; NPI-Q - Neuropsychiatric Inventory and Functional Abilities Questionnaire; BRDRS- Blessed-Roth Dementia Rating Scale; FAQ- 
Functional Abilities Questionnaire; ECG- electrocardiogram; TUGT- Timed Up and Go; CAMCOG- Cambridge Cognitive Examination; RAVLT– Rey Auditory Verbal Learning 
Test; ADAS-Cog- Assessment Scale–Cognitive Subscale;  GC- grupo controle; GE – grupo experimental; WC – Grupo caminhada; GConv. – Grupo conversa; GComb.- 
Grupo combinado 

 
 



Discussão 
 

O objetivo deste estudo foi fazer uma revisão sistemática sobre o efeito 

do exercício aeróbio na função cognitiva e nas AVDs em idosos com DA. Na 

generalidade foi possível constatar um efeito benéfico do exercício físico 

aeróbio nos artigos analisados, embora os resultados apresentem variações 

aparentemente dependentes de varáveis como o tamanho da amostra, idade e 

fase da doença. As vantagens do exercício aeróbio parecem residir no fato de 

mobilizar grandes grupos musculares, melhorando o consumo de oxigênio não 

só ao nível muscular, como noutros órgãos, entre os quais o cérebro, 

proporcionando melhorias na função cognitiva (Cotman & Berchtold, 2002), 

mesmo em idosos com DA (Yu et al., 2006).  

A dimensão da amostra é, de fato, um aspecto relevante a considerar na 

realização das investigações. Se por um lado uma amostra de grandes 

dimensões permitirá conclusões e generalizações mais efetivas, uma amostra 

de pequenas dimensões permite um controle mais ajustado da intervenção. O 

número total de indivíduos que participaram desta revisão sistemática foi de 

463. O estudo que apresentou o maior tamanho da amostra utilizou 104 

sujeitos (Winchester et al., 2013) e a menor amostra utilizou 8 idosos (Yu et al. 

2011). Com efeito, Willian e Tappen (2000), Venturelli et al.(2011), Yu et 

al.(2011) e Arcoverde et al. (2013) citam a pequena amostra utilizada nas 

pesquisas como limitação do estudo. Se numa população normal a intervenção 

com exercício pode utilizar grupos com dimensão razoável, em amostras mais 

frágeis e dependentes como os idosos com DA, a intervenção tem de ser 

frequentemente individualizada e por vezes são necessários dois cuidadores 

por cada indivíduo, desta forma justifica-se o uso de pequenas amostras em 

estudos com populações especiais, pois embora a margem de erro seja maior 

em função do número pequeno de sujeito, a questão da segurança é 

fundamental. 

Outro aspecto a considerar é a existência ou não de um grupo controle. 

Sendo a utilização de um grupo controle base para uma comparação com o 

que está sendo estudado, três estudos citaram a falta do grupo controle como 

limitação (Friedman e Tappen, 1991; Yu et al., 2011; Arcoverde et al., 2013; Yu 

et al., 2015). Cott et al. (2002) apresentaram dificuldade em recrutar o número 
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de sujeitos para a realização da pesquisa e relatou a contaminação nas 

intervenções com relação ao grupo controle, unidade de aplicação das 

atividades e dificuldade de manipulação dos sujeitos. 

A média das idades dos sujeitos foi superior a 70 anos, apresentando-se 

como fator relevante, pois a DA acomete de 5% a 10% dos pacientes acima de 

65 anos e 20% a 40% daqueles acima de 85 anos (Barnes et al., 2003). 

Os estudos utilizaram sujeitos nas três fases: leve, moderada e 

avançada. O fato das fases leve e moderada apresentarem declínio 

significativo no desempenho de tarefas instrumentais da vida diária, mantendo-

se ainda capacitado, porém necessitando de auxílio (Bottino & Almeida, 1995), 

justifica o porquê que a maior parte dos estudos trabalha com sujeitos nessas 

duas etapas, uma vez que estes indivíduos apresentam condições neuro-

funcionais menos debilitadas, obtendo maior participação nas atividades 

propostas. Alguns estudos (Friedman & Tappen, 1991; Palecchi et al, 1996; 

Cott et al., 2002; Tappen et al., 2002; Willian & Tappen, 2008; Venture et al., 

2011) conseguiram trabalhar com idosos na fase avançada, mostrando que até 

nesta etapa da doença, onde o paciente necessita de auxílio integral e 

geralmente fica acamado (Bottino e Almeida, 1995), foi possível uma aderência 

ao exercício.  

 Todos os sujeitos passaram pelo diagnóstico médico, sendo utilizado 

em 6 estudos o critério NINCDS-ADRDA (Pallechi et al, 1996; Tappen et al., 

2000; Tappen et al., 2002; Willian e Tappen, 2008; Winchester et al., 2013; 

Arcoverde et al., 2013). Já o MMSE (Folstein et al., 1985) foi avaliado em todas 

as pesquisas e o CDR foi critério de inclusão em 3 pesquisas (Venture et al, 

2011; Arcoverde et al, 2013; Yu et al., 2015). Cott et al.(2002), que realizaram o 

estudo com a população nas fases moderada e avançada, obtiveram como 

média de pontuação 6 no MMSE e citam como limitação desse estudo o fato de 

¼ dos sujeitos avaliados apresentarem pontuação zerada nesse instrumento. 

No estudo de Tappen et al.,(2000), a média apresentada, com score de 10,83 

no MMSE, supõe que grande parte da população era analfabeta, podendo 

influenciar no resultado final da pesquisa. 
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Quanto ao tipo de exercício aeróbio, encontramos a caminhada e o 

ciclismo estático como intervenções nos estudos selecionados para nossa 

pesquisa.  

Os programas de exercícios variaram de 10 a 24 semanas de treino, 

com frequência de 2 a 3 vezes na semana e duração mínima de 20 minutos de 

atividade, em sua maioria, os estudos analisaram que o estilo de vida ativo 

apresentou benefícios para idosos com DA. Esse resultado pode ser visto no 

artigo de Arcoverde et al. (2013) que utilizou apenas 1 hora de intervenção 

física por semana. Weuve et al. (2004) em seu estudo epidemiológico, relatou 

encontrar benefícios cognitivos em apenas 1,5 hora por semana de exercício. 

Outras pesquisas sugeriram, para a melhoria da função cognitiva em idosos, a 

prática da caminhada de 2 a 4 horas por semana (Colcombe & Kramer, 2003; 

Kramer et al., 2003; Van Gelder et al., 2004). 

Em relação ao tempo de intervenção aplicado Olazarán et al. (2004) 

obtiveram resultados positivos, utilizando 18 semanas de treinamento em 

idosos com demência. Contudo Colcomber e Kramer (2003) encontraram maior 

efeito nas funções cognitivas quando a duração do exercício físico foi superior 

a seis meses.  

 As variáveis analisadas foram a função cardiorrespiratória, a função 

cognitiva e a capacidade funcional. Yu et al. (2011), tiveram como objetivo 

relatar a viabilidade e o impacto de  6 meses de intervenção supervisionada e 

individualizada, com intensidade moderada do ciclismo na função 

cardiorrespiratória em idosos com DA leve a moderada. Ao fim dos 6 meses foi 

observado que idosos com DA leve a moderada parecem apresentar melhorias 

na função cardiorrespiratória mesmo com a existência dos sintomas cognitivos. 

Esse resultado corrobora com uma meta-análise que relatou benefícios da 

intervenção do exercício aeróbico na aptidão cardiorrespiratória em idosos com 

comprometimento cognitivo e demência, porém esta pesquisa determina a 

necessidade de exames detalhados e estudos sobre o impacto do exercício na 

função cardiorrespiratória em idosos com DA (Heyn et al., 2004).  

 Na função cognitiva, as intervenções aeróbias apresentaram 

melhorias. Venture et al. (2011) mostraram que um programa de caminhada 

em lar, com residentes com DA avançada pode estabilizar, durante um curto 
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período de tempo, as disfunções cognitivas, progressivas e melhorar o 

desempenho das AVDs. Winchester et al. (2013) relataram que algum nível de 

atividade física, especialmente curta, é benéfico para a função cognitiva em 

pacientes com DA leve a moderado. Este estudo suporta a premissa de que a 

caminhada pode ser uma estratégia de intervenção útil nas populações de DA, 

mas que os futuros ensaios clínicos investiguem o efeito dependente da dose 

de exercício na cognição. Arcoverde et al. (2013) afirmam que após 16 

semanas, o grupo experimental apresentou melhoria no Exame Cognitivo 

Cambridge (CAMCOG) enquanto o grupo controle diminuiu. Yu et al. (2015) 

sugerem que o exercício aeróbico pode desempenhar um papel na redução do 

declínio cognitivo em idosos com DA, além de poder reduzir significativamente 

a aflição do cuidador. Esses achados corroboram com Hermandez et al. 

(2010), Salmon et al (1990) e Lopez et al. (2005) que analisaram, de forma 

positiva, o efeito do exercício na cognição e demonstraram o declínio de três 

pontos no MMSE em idosos com DA. Uma meta-análise mostrou um benefício 

geral do exercício aeróbio sobre a memória episódica, atenção, velocidade de 

processamento e funções executivas em adultos mais velhos não dementes 

(Smith et al., 2010). Estudos, em animais, associaram a diminuição de alguns 

fatores responsáveis pela perda neuronal na DA, como as placas β-amilóides 

no córtex frontal e no hipocampo a prática de exercício físico (Adlard et al., 

2005). Algumas hipóteses neurofisiológicas tentam explicar a melhoria na 

função cognitiva de idosos com DA, com a prática de exercícios aeróbicos, os 

quais induzem a adaptações crônicas que incluem o aumento e a degradação 

da -amilóide, redistribuição do fluxo sanguíneo cerebral, a neurogênese, ação 

oxidante por enzimas de reparação e pró-inflamatória, aumento de fatores 

neurotróficos, angiogênese e o aumento da síntese e do metabolismo de 

neurotransmissores (Dishman et al, 2006; Radak et al, 2010).  

A capacidade funcional foi avaliada por Arcoverde et al. (2013) e 

obtiveram como resultado o benefício na redução do risco de queda, equilíbrio 

e teste de mobilidade. O estudo relata que o efeito positivo do exercício físico 

regular sobre a função cognitiva pode ser associada a um bom desempenho da 

capacidade funcional, contudo estudos afirmam não haver dados consistentes 

que mostram melhores efeitos sobre o risco de queda e equilíbrio após a 
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prática de exercício físico em doentes com demência, incluindo DA (Arcoverde 

et al., 2008; Deslandes et al., 2009; Hernandez et al., 2010).  

 Winchester et al. (2013) avaliaram as habilidades funcionais com base 

em dois instrumentos, o Blessed-Roth Dementia Rating Scale (BRDRS) 

(Blessed et al., 1988) e Functional Activities Questionnaire (FAQ) (Pfeffer et al., 

1982). O estudo não encontrou nenhuma relação entre habilidades funcionais e 

atividade física e não expos tal achado na discussão do artigo, sugerindo 

apenas futuros estudos. 

 Venturelli et al. (2011) realizou o Performance Oriented Mobility 

Assessment (POMA) apenas como critério de inclusão.  

 Yu et al. (2011) avaliou a função de membro inferior através do Short 

Physical Performance Balance (SPPB) (Gurainik et al., 1994) e o Sit to stand. 

Ambas não apresentaram diferença significativa do início até o final do 

treinamento. Os resultados do teste SPPB mostraram que o equilíbrio declinou 

ao longo do tempo, enquanto a velocidade de marcha parecia melhorar, porém 

os desvios-padrão para essas medidas eram grandes e nenhuma das 

alterações foram estatisticamente significativa. 

 Outro ponto importante a ser discutidos são os diferentes testes 

utilizados nos estudos para avaliar a capacidade cardiorrespiratória. Foram 

utilizados o teste: 6 minutos de caminhada, o teste de 2 minutos de caminhada, 

Sub Max de Astrand Cycle Ergometer Test (YMCA) e o Bruce adaptado no 

teste adaptado da caminhada  

 Tappen et al. (2000) e Venturelli et al. (2011) utilizaram o teste de 6 

minutos, porém no primeiro estudo foi utilizada uma versão modificada. Tappen 

et al. (2000) relataram esperar a queda na distância no grupo combinado mais 

do que nos demais grupos, no entanto, os dados mostraram um declínio 

significativo nos grupos que utilizaram a caminhada e a conversa de forma 

isolada. Para explicar tal resultado, os autores relataram problemas na 

fidelidade do tratamento. Já Venturelli et al. (2011) relataram melhorias 

significativas no grupo que realizou o treinamento e declínio no grupo controle. 

A distância semanal, foi uma das melhorias relatadas durante as 24 semanas 

de estudo. Os autores citam como fatores importantes para esses resultados, o 

fato dos sujeitos terem maior participação contínua no programa de caminhada 



42 
 

(90 a 96 dias), a frequência e a distância total percorrida durante os seis 

meses.   

 Yu et al. (2011) avaliou a função cardiorrespiratória através do teste de 

caminhada e do YMCA modificado (Beekley et al., 2004). Após a intervenção, o 

teste de caminhada, não apresentou diferenças significativas no número médio 

de Shuttles, distância, redução no tempo para completar a tarefa e aumento da 

velocidade obtida durante uma shuttles desde o inicio, até 3 meses e 6 meses. 

Os autores citam como influência para esses resultados a progressão da 

dificuldade do teste, que limitaram os indivíduos incapazes fisicamente e a 

desmotivação por não conseguir realizar o ritmo da caminhada desejado para o 

teste.   Porém o Teste YMCA mostrou uma tendência à redução da frequência 

e aumento do condicionamento físico ao longo dos treinos. 

 Arcoverde et al. (2013) realizou o teste ergométrico e o 

eletrocardiograma de repouso em todos os sujeitos. Estes testes foram 

utilizados apenas para detectar possível alteração sobre o ritmo cardíaco e 

para obter os valores máximos de consumo de oxigênio (VO2máx).  

 Para avaliação da função cognitiva Friedman e Tappen (1991) 

utilizaram a COS, CAS (Tappen, 1988) e observaram variações positivas para 

o grupo que realizou a caminhada quando comparado ao grupo conversação. 

Os resultados suportam a hipótese de que, para esta amostra, um programa de 

caminhada planejada pode melhorar a capacidade de comunicação do 

paciente de Alzheimer. Pequenos ganhos foram apresentados no grupo 

conversa e os autores justificam esse resultado pela crescente atenção que os 

indivíduos receberam. Contudo, a utilização de conversação por si só não era 

suficiente para produzir o nível de significância. Os autores acreditam que o 

córtex motor necessita ser estimulado para obter melhores desempenhos da 

comunicação e citam como limitação a ausência do controle da distância e de 

um grupo controle. Implicações para este estudo sugerem que a simplicidade e 

a relação custo-eficácia da caminhada programada proporciona uma 

intervenção quase universalmente adaptável para melhorar a função de 

comunicação e, talvez, a qualidade de vida da pessoa idosa. 

 Palechi et al. (1996) realizou os testes neuropsicológico e os 

resultados mostraram que o treinamento aeróbico pode melhorar 

significativamente a função cognitiva em pacientes idosos com DA e portanto, 
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pode ser considerado como um instrumento importante para manutenção 

saudável e parcial, da restauração das funções cognitivas comprometidas.  

 Já Cott et al. (2002) utilizaram o American Speech-Language Hearing 

Association Functional Assessment of Communication Skills (ASHA FACS) 

(Frattali et al., 1995) para avaliar a comunicação e o London Psychogeriatric 

Rating Scale (LPRS) (Hersch et al., 1978) para medir o estado funcional. Os 

resultados obtidos na comunicação (social, necessidade básica e na global) 

demosntraram que ocorreram melhorias no pós-teste do grupo controle e da 

conversação, apresentando diferença estatística apenas para o grupo controle, 

porém no estado funcional todos os grupos apresentaram melhorias, mas o 

grupo combinado foi o único a apresentar diferença significativa. Residentes 

com declínio cognitivo moderado tiveram escores mais altos nas três 

comunicações citadas. Os dois grupos não diferiram significativamente na 

caminhada, no entanto, houve uma tendência para residentes com 

comprometimento cognitivo moderado a andar uma distância maior (média, 8,3 

metros).  

 Tappen et al. (2002) utilizaram o Picture Description Test que foi 

desenvolvido por Bayles e Tomoeda (1991) para avaliar competências 

linguísticas funcionais na doença de Alzheimer. Embora a hipótese da 

combinação caminhada com a conversa apresentasse a intervenção mais 

eficaz, o tratamento conversa sem o exercício foi o que apresentou melhora no 

desempenho da comunicação. Esta descoberta está em contraste com um 

estudo anterior no qual a combinação de uma caminhada e conversa foi mais 

eficaz (Friedman & Tappen, 1991). Existem vários possíveis explicações para 

essa diferença. Em primeiro lugar, as sessões de conversação neste estudo 

foram concebidas para serem terapêuticas. Isto está em contraste com a 

natureza social da conversa utilizada no estudo anterior. Assim, a conversa 

baseada neste estudo foi mais focada e pode ter sido mais poderosa do que o 

social, falado no estudo anterior. Em segundo lugar, muitos dos participantes 

deste estudo foram bastante frágeis fisicamente. Os instrutores relataram que 

alguns estavam com medo de cair e outros necessitavam de auxílio, 

interferindo no envolvimento da conversa e caminhada simultaneamente.  

 Willian e Tappen (2008) utilizaram o Cornell Scale for Depression in 

Dementia (CSDD) (Alexopoulos et al., 1988) para avaliar sintomas depressivos 
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nos pacientes com demência. A DMAS (Sunderland et al., 1988) e Escala de 

Humor de Alzheimer (Tappen & Williams, 1999) também foram utilizadas. O 

afeto foi avaliado pelo Affect Scale (OEA) desenvolvida por Lawton et al. 

(1996). O estudo apresentou resultados benéficos do exercício no controle da 

atenção e em alguns resultados do humor. Os autores relatam limitação pelo 

pequeno tamanho da amostra e citam que exercícios com intensidade mais 

elevada, apresentam resultados mais fortes.  

 Winchester et al. (2013) avaliaram a função cognitva com uma bateria 

de testes tais como: o MMSE, a GDS (Yesavage et al., 1982) e POMS (McNair, 

Lorr, & Droppleman, 1971). Os resultados deste estudo indicaram que os 

sujeitos que realizaram exercício físico apresentaram escore do MMSE 

significativamente mais elevados. Os indivíduos que caminharam durante uma 

ou mais horas, semanalmente, durante o ano, experimentaram uma 

estabilização no funcionamento cognitivo e aqueles que andaram por duas ou 

mais horas, semanalmente, apresentaram melhora significativa no MMSE. 

Esses resultados corroboram com Vreugdenhil et al., (2011) que mostraram 

que 4 meses de caminhada aumentou escores do MMSE em pacientes com 

DA e apoiam a premissa de que algum nível de exercício físico, especialmente 

andar, parece ser benéfico para a função cognitiva em pacientes com DA leve 

a moderada. Já o estado de humor não apresentou variações e tal resultado 

pode vir de encontro com o estudo de Nyenhuis et al. (1995), que constataram 

que a “idade” em si, foi positivamente correlacionada com sentimentos mais 

elevados, do que com a média de exercício realizado.   

  Arcoverde et al. (2013) utilizaram a versão brasileira validada do 

Cambridge Cognitive Examination (CAMCOG) (Bottino et al., 1999), subdividida 

em escalas que avaliam a orientação, a linguagem expressiva e compreensiva, 

a memória (incluindo memória remota, a memória recente e processos de 

aprendizagem), a atenção, a práxis, o cálculo, o pensamento abstrato e a 

percepção. Foi utilizado o Teste do Desenho do Relógio (TDR) para avaliar a 

função executiva, como parte do CAMCOG. O teste de fluência verbal 

(categoria de animais) foi usado como uma medida da função executiva e da 

memória semântica. Para a aprendizagem e avaliação da memória verbal foi 

utilizada o Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) (Rey, 1958). O Dígits 

Span, um subteste do Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-R) (Wechsler, 
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1939), foi utilizado para avaliar a memória imediata e atenção. O Trail Making 

Test (Reitan, 1958) também foi usado para avaliar a função executiva, ao 

passo que a atenção seletiva, flexibilidade mental e controle inibitório foram 

avaliados pelo Stroop teste (Stroop, 1935). Os resultados relataram benefícios 

do exercício físico sobre a função cognitiva global no CAMCOG, com uma 

melhoria de seis pontos no grupo de exercício e seis pontos de agravamento 

do grupo controle.  

Os resultados encontrados parecem mostrar que o EA proporciona 

benefícios para os idosos com DA. Estes estudos apesar de apresentarem 

resultados positivos, relatam a ausência de um programa de treinamento mais 

sistematizado, com a presença de grupo controle e maior domínio dos 

pacientes e da rotina dentro das instituições. 

Conclusão 

O efeito do EA observado em idosos com DA demonstrou melhorias no 

desempenho das funções cognitivas e da capacidade funcional, favorecendo 

as AVDs. Os idosos com DA que participaram de um programa de EA 

apresentaram melhores resultados no desempenho da mobilidade funcional, 

equilíbrio, função cardiorrespiratória, humor e linguagem. Esse resultado apoia 

a ideia da prática do exercício físico como uma intervenção auxiliar a utilização 

farmacológica no tratamento da DA. Os estudos incluídos na presente revisão 

apresentaram uma boa qualidade metodológica, entretanto diante dos desafios 

do tratamento da doença, faz-se necessário maiores investigações com melhor 

controle das variáveis para corroborar com os achados descritos. 
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