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Introdução e objetivos: Embora exercícios físicos sejam uma forma
eficiente de se prevenir o declínio da capacidade funcional de idosos, não se
sabe qual o exercício e os parâmetros utilizados para induzir benefícios
neuroanátomofisiológicos e possivelmente funcionais. Objetivos: revisar a
literatura sobre os efeitos do exercício físico no sistema nervoso de idosos e,
quando reportado, os benefícios funcionais; reportar quais as atividades e
parâmetros utilizados para induzir benefícios ao sistema nervoso do idoso.

Métodos: Revisão sistemática de literatura. Bases de dados eletrônicas:
Medline, CINAHL e PEDro. Palavras-chave: physical exercise, physical
activity, exercise, training, neurology, neuroplasticity, neuroscience, nervous
system, aging, elderly, older. Critérios de inclusão: (1) indivíduos saudáveis
com idade ≥ 60 anos; (2) estudos que tivessem investigado os efeitos do
exercício físico em variáveis neuroanátomofisiológicas; (3) ensaios clínicos
aleatorizados e ensaios clínicos não-aleatorizados. Critérios de exclusão: (1)
estudos com animais; (2) revisões de literatura. Extração de dados:
padronizada incluindo características dos estudos e das amostras,
intervenções e resultado

Resultado: Vinte e dois estudos foram incluídos: 17 (77,3%) avaliaram os
efeitos no sistema nervoso central, dois (9,1%) no sistema nervoso
periférico, dois (9,1) no sistema nervoso autônomo e um (4,5%) no sistema
nervoso central e periférico. Quanto aos tipos de exercícios realizados, 17
(77,3%) estudos realizaram exercício aeróbico, dois (9,1%) exercício
resistido e três (13,6%) treinamento combinado. Parâmetros de intensidade
e frequência utilizados: variados. Foram observados aumento de áreas
corticais, de fluxo sanguíneo, neurotrofinas e conectividade neural, bem
como uma melhor performance em atividades cognitivas, em equilíbrio,
força muscular e diminuição de atividade cardíaca simpática.

Discussão e conclusão: Dentre os exercícios mais frequentemente
praticados, destaca-se o aeróbico, sendo a caminhada, a mais usual. Com
relação aos parâmetros mais utilizados, foi observada uma extensa variação,



não existindo um consenso sobre quais os parâmetros mais adequados para
se induzir benefícios ao sistema nervoso de idosos. O exercício físico
apresenta benefícios para o sistema nervoso de idosos de forma geral, bem
como melhorias cognitivas, de mobilidade e controle de variáveis
cardiovasculares.
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