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AVALIAÇÃO DA NEUROPLASTICIDADE NA DOENÇA DE ALZHEIMER MEDIADA POR 
DIFERENTES MODALIDADES DE EXERCÍCIO FÍSICO

O aumento na expectativa média de vida no Brasil, demostra uma melhora na qualidade de vida dos brasileiros e um aumento

muito significativo da longevidade dos indivíduos. No entanto, esse fato tem um efeito danoso, como por exemplo, alterações

cognitivas relacionadas ao envelhecimento. Dessas, a doença de Alzheimer é a mais prevalente, seguida de perto pela doença

de Parkinson. De acordo com o exposto, é preciso estabelecer meios para retardar o aparecimento das demências crônico-

degenerativas, e devido alguns estudos é possível evidenciar que as atividades físicas e lúdicas são importantes métodos que

possuem essa função que podem reduzir e/ou atrasar os riscos de demência.

Autores: Gabriela Lima de Araujo Costa, Sandra Regina Mota Ortiz, Aline Gavioli
Instituições: Universidade São Judas Tadeu
E-mails: gabrielacosta.2206@aluno.saojudas.br, prof.sandraortiz@usjt.br, alinegavi93@gmail.com

INTRODUÇÃO

OBJETIVO

MÉTODOS

RESULTADOS

CONCLUSÃO

Após a revisão conclui-se que várias linhas e evidências experimentais conferem que os exercícios físicos trazem benefícios variados

em relação à doença de Alzheimer, dentre eles o potencial de modular vias neuroplásticas através de fatores como a indução na

produção de fatores neurotróficos, manutenção das espécies reativas de oxigênio (EROs), neurogênese entre outros. Entretanto, a

diversificação das abordagens e protocolos de exercícios nas pesquisas para DA dificultam a compreensão devido às limitações

metodológicas, diferindo na intensidade, modalidade, duração entre outros fatores avaliados. Diante disso, é inconclusivo até qual

ponto o exercício físico realmente possui potencial terapeútico, e portanto faz-se necessário o esclarecimento e desenvolvimento de

estudos que detalhem essas particularidades e divergências metodológicas.

O projeto tem como objetivo geral a avaliação dos mecanismos moduladores da neuroplasticidade na demência de Alzheimer

através da mediação por diferentes modalidades de exercício físico e a partir disso realizar uma revisão detalhada dos

mecanismos de plasticidade neural em modelos animais e humanos para avaliar o potencial terapêutico da neuroplasticidade na

Doença de Alzheimer.

Os critérios para inclusão dos estudos foram definidos por meio da estruturação do acrônimo PICO (Participante, Intervenção,

Comparador, Outcomes), sendo P - Doença de Alzheimer, I - exercício físico, CO –neuroplasticidade. Com isso, os critérios de

inclusão foram estudos que relacionam variadas modalidades de exercício físico (aeróbico, voluntário, forçado etc) na DA com

animais e/ou humanos e relação do exercício físico com plasticidade neural na DA. Logo, como critério de exclusão estão

estudos que avaliem exercício físico em outras doenças neurodegenerativas que não Alzheimer e que não avaliem os

moduladores da neuroplasticidade associadas ao exercício. As fontes de informação utilizadas foram as bases de dados

eletrônicas: Medline via Pubmed, Embase via Elsevier e LILACS via BVS.

Título Data Materiais e métodos Resultados

A controlled clinical trial on

the effects of exercise on

neuropsychiatric disorders

and instrumental activities in

women with Alzheimer’s

disease

Nascimento et al. 

(2012)

20 pacientes com DA de leve a moderada.

Exercício físico: atividade aeróbica (exercícios

como de alongamento, resistência muscular,

coordenação motora e equilíbrio.

O grupo experimental mostrou uma propensão

para menor deterioração em transtornos

neuropsiquiátricos e desempenho de atividades

instrumentais em comparação ao grupo

sedentário.

The Dose-Dependent

Antioxidant Effects of

Physical Exercise in the

Hippocampus of Mice

Speck et al.

(2014)

Camundongos Swiss machos de 8 a 10

semanas de idade. Quatro grupos

experimentais: 1 controle não treinados e 3

para exercícios. Exercício físico: esteira

adaptada

Os resultados sugerem que a manipulação da

frequência da atividade física pode induzir uma

relação antioxidante nas adaptações no hipo-

campo de camundongos adultos.

Running exercise delays

neurodegeneration in

amygdala and hippocampus

of Alzheimer’s disease

(APP/PS1) transgenic mice

Lin et al.

(2015)

Camundongos APP/ PS1 machos e fêmeas

congênicos/ duplo transgênico de 6 semanas.

Exercício físico: treinamento forçado em

esteira

Exercício de longo prazo tem potencial protetor

nos neurônios da amígdala e do hipocampo

contra a degeneração relacionada à DA,

provavelmente via melhorias nas vias de

sinalização do BDNF e liberação de Ab.

Astrocyte remodeling in the

beneficial effects of long-

term voluntary exercise in

Alzheimer’s disease

Belaya et al.

(2020)

Camundongos machos 5xFAD e seus

companheiros de ninhada do tipo selvagem.

Exercício físico: acesso gratuito a uma roda de

corrida.

O exercício físico voluntário modula o estado

reativo do astrócito, que pode ser vinculado via

BDNF astrocítico e PSD-95 para melhorar a

cognição em hipocampos 5xFAD.

Os artigos incluídos para revisão neste projeto se basearam na avaliação experimental em modelos animais e humanos os

quais estão dispostos com as respectivas abordagens e resultados na Tabela 1.

Tabela 1. Características gerais dos estudos incluídos para revisão. São Paulo, USJT;

mailto:gabrielacosta.2206@aluno.saojudas.br
mailto:prof.sandraortiz@usjt.br

