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Introdução e objetivos: 
A doença de Alzheimer (DA) é uma condição neurodegenerativa associada ao declínio 
funcional. As intervenções envolvendo a conservação da capacidade motora vêm 
apresentando resultados positivos frente à perda da mobilidade, porém questões 
relativas à modalidade e frequência das intervenções não são ¬claras. O objetivo deste 
estudo foi investigar quais são as estratégias de intervenção motoras mais estudadas 
nos ensaios clínicos randomizados para o tratamento da doença de Alzheimer. 
 
Métodos: 
Uma pesquisa na base de dados PEDro foi realizada no período de março a setembro 
de 2013, utilizando-se as seguintes palavras chave: “Alzheimer” OR “Dementia”. As 
buscas foram realizadas sem restrição de data inicial. O processo de seleção seguiu as 
recomendações PRISMA – Preferred reporting items for systematic reviews and meta-
analyses e as informações dos trabalhos foram resumidas de forma padronizada com 
base na estratégia PICO (Patient, Intervention, Comparison e Outcomes). A qualidade 
metodológica foi avaliada de acordo com a Escala PEDro. Dois autores avaliaram os 
estudos de forma independente e, havendo discordância, um terceiro autor foi 
consultado.  
 
Resultado: 
A partir de uma amostra inicial de 172 artigos, 17 estudos preencheram os critérios de 
inclusão para análise. Verificou-se que a atividade física contribuiu para melhorar e/ou 
retardar a perda funcional em pacientes com DA, particularmente na função motora, 
melhora do equilíbrio e menor risco de quedas. Nos estudos com maiores escores na 
Escala PEDro (acima de 7/10) as intervenções mais utilizadas envolveram exercícios 
aeróbicos (caminhada) por um período de 30 a 60 minutos, de no mínimo 02 vezes por 
semana, durante 52 semanas em indivíduos com demência de moderada a grave.  
 
Discussão e conclusão: 
De acordo com os estudos revisados e seus protocolos de treinamento, as intervenções 
motoras na DA devem incluir principalmente caminhadas por mais de 30 minutos com 
no mínimo 01 ano de prática para que possam atenuar a taxa de declínio funcional 
diante a progressão da doença.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


