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ESTRATÉGIAS DE ESTIMULAÇÃO DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS NO ENVELHECIMENTO: UMA REVISÃO 
INTEGRATIVA

Diante do aumento da expectativa de vida, o declínio das funções cognitivas em idosos vem se atenuando. Identificar nos estágios iniciais do

comprometimento cognitivo em idosos permite estratégias de intervenção precoce direcionadas. O treinamento cognitivo baseado em

estratégia é uma abordagem corretiva que envolve orientação e prática em técnicas compensatórias para melhorar a cognição, incluindo as

funções executivas (FE) que são os processos cognitivos de controle e integração destinados à execução de um comportamento dirigido a

objetivos. O treinamento das funções executivas parece promover a plasticidade cognitiva e neural na velhice, embora mais pesquisas sejam

necessárias para desenvolver uma estrutura mais abrangente que conecte e elucida os mecanismos subjacentes ao treinamento cognitivo,

transferência cognitiva e envelhecimento cognitivo.
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A análise dos artigos sugere uma relação positiva entre o desempenho cognitivo do idoso e o treinamento cognitivo, onde o as atividades

promotoras de estimulação contribuiriam para a prevenção do declínio cognitivo. Este estudo foi consistente com a literatura ao mostrar o

treinamento cognitivo como uma intervenção para melhorar o desempenho cognitivo de idosos saudáveis, não apenas para habilidades

treinadas diretamente durante as sessões, mas também para outras funções, como as funções executivas. Além disso, os resultados também

sugeriram que o treinamento cognitivo tem impacto na melhoria da qualidade de vida e suas atividades diárias desses idosos.

Apresentar uma revisão integrativa de artigos que contenham treinamento cognitivo das funções executivas para idosos saudáveis, traçando

um perfil metodológico das intervenções dos estudos e a eficácia reportada das intervenções.

Trata-se de revisão integrativa da literatura, as seguintes bases de dados: LILACS, PsycINFO, PubMed, Scielo foram usadas para

identificar artigos relevantes publicados nos últimos anos. A pesquisa foi realizada entre novembro de 2020 à fevereiro de 2021. Para

selecionar os artigos foram utilizadas palavras chaves indexadas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) nos idiomas inglês e

português: treinamento cognitivo, intervenção cognitiva, envelhecimento saudáveis, funções executivas, neuroplasticidade. A partir da

escolha dos termos mencionados, foram realizadas todas as possibilidades de cruzamentos entre os descritores, utilizando-se o ícone AND;

e ícone OR. Resultaram desta busca 09 artigos elegíveis, os quais constituem a amostra deste trabalho.

Este estudo evidenciou que atividades de estimulação cognitiva realizadas ao longo de determinado intervalos de tempo, podem favorecer

as funções executivas em idosos. Os efeitos dos treinos cognitivos nos idosos observados ainda são modestos e carecem de maior

aprofundamento, com a finalidade de comprovar sua associação com a manutenção da melhora da função treinada nos idosos. Quanto as

intervenções pode-se perceber benefícios na maioria das funções treinadas, tendo como referência a testagem – intervenção – nova

testagem. Entretanto, nenhum dos estudos apresentados nesta revisão detalhou o processo de como essas intervenções eram executadas,

limitando a compreensão do desempenho por vezes atingido. Muitos estudos existem sobre o treinamento cognitivo das funções

executivas, na sua maioria sempre associados a outros tipos de treinamentos, contudo poucos estudos dispõem da observação de

treinamentos cognitivos exclusivamente. De modo geral o treinamento cognitivo das funções executivas parece ser uma interveção

promissora para proteger contra a deterioração cognitiva e neural associadas ao envelhecimento, embora ainda haja muito a ser discutido e

pesquisado nesta área de desenvolvimento.


