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1. Resumo 

 

Introdução: A Doença de Alzheimer (DA) é caracterizada como o tipo de demência 

degenerativa e progressiva mais comum. Seu avanço é responsável pela perda da 

memória e de demais funções cognitivas, resultando na dependência do paciente. 

Como ainda não há cura para a DA, tratamentos farmacológicos e não farmacológicos 

são ministrados com o intuito de postergar o avanço da doença. Objetivo: Avaliar a 

eficácia da Reabilitação Cognitiva (RC) em pacientes com a DA em estágio leve a 

moderado por meio de uma revisão sistemática. Métodos: O levantamento de artigos 

se deu pelas bases de dados LILACS, SciELO, PubMed, Psybite, Medline e Cochrane, 

sem a utilização de limitadores temporais durante a coleta de dados. Dessa forma, 

todos os ensaios clínicos randomizados sobre RC em pacientes com DA foram 

contemplados. Resultados: Foram selecionados 6 estudos realizados entre 2005 e 

2015 para esta revisão. Em todos os estudos analisados foi observada melhora no 

desempenho dos pacientes nos instrumentos utilizados para avaliação, 

principalmente no que diz respeito à realização de atividades da vida diária. 

Conclusão: A partir dos dados obtidos nesta revisão, conclui-se que a RC é eficaz 

para prolongar a estabilização do declínio cognitivo. Como consequência da 

constatação de poucos artigos científicos para a realização desta revisão, também 

verificou-se a necessidade de se realizar mais estudos controlados e com maior 

número de amostra sobre a temática. 

 

Palavras-chave: Doença de Alzheimer, Reabilitação Cognitiva, Revisão Sistemática. 

 

 

2. Introdução 

 

Segundo dados fornecidos pela Organização Mundial da Saúde – OMS 

e Alzheimer's Disease International - ADI (2012)1, o número de pessoas que vivem 

com demência em todo o mundo atualmente está estimado em 35,5 milhões. Este 

número praticamente irá dobrar em 2030 e mais do que triplicar em 2050. Atualmente 

                                                 
1 Disponível em: <http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/en/>. Acesso em: 16 de 

maio 2016. 



a cada 4 segundos, um novo caso de demência é detectado no mundo e a previsão é 

de que em 2050, haverá um novo caso a cada segundo. 

A demência, síndrome “com taxas médias de prevalência que variam de 

1,17% na faixa de 65-69 anos e 54,83% na faixa acima de 95 anos” (SILVA; RIBEIRO; 

LOURENÇO, 2008), é decorrente de lesão cerebral caracterizada pelo declínio e 

perda de funções cognitivas. Dentre elas estão: perda de memória, dificuldade para 

reter novas informações, desorientação espacial e temporal, perda de concentração, 

raciocínio e linguagem. Além disso, também há prejuízo em funções não cognitivas 

como surgimento de comportamentos agressivos e mudanças comportamentais de 

modo geral. Tais perdas podem ser reversíveis ou irreversíveis. (FILIPE, 2009; 

MAINARDES, 2013) 

A Doença de Alzheimer (DA) é o tipo de demência neurodegenerativa 

mais comum, caracterizada por um comprometimento inicial da memória recente. 

Com o avanço da doença, há deteriorização gradativa de funções cognitivas, sendo 

que a memória remota, a lucidez e o grau de vigilidade do paciente são afetados 

apenas em estágios mais avançados da doença. “O quadro é de evolução variável, 

caminhando para o estado vegetativo num período de 10 a 15 anos a partir do início 

dos sintomas.” (FACTURE; CASTRO; MENEZES, 1993; SERENIKI; VITAL, 2008) 

Mesmo sendo incurável, existem tratamentos farmacológicos e não 

farmacológicos que visam aliviar os sintomas e retardar o avanço da DA. O tratamento 

não farmacológico deve ser pensado em âmbito multidisciplinar, visando à 

compensação das áreas cerebrais afetadas, bem como na estimulação 

biopsicossocial do paciente e de seus familiares. “A escolha de determinada terapia 

normalmente baseia-se tanto nas características, quanto nas preferências individuais 

de cada paciente, além da disponibilidade e do custo de cada atividade a ser aplicada 

durante as fases do tratamento.” (BOTTINO et al, 2002; SILVA; SOUZA, 2014).  

De acordo com Gomes (2015), a Reabilitação Cognitiva (RC) focaliza-se 

na restauração e compensação de habilidades e processos cognitivos, orientados à 

realização de tarefas cotidianas, visando à melhora no desempenho e funcionamento 

de um conjunto de metas colaborativas. Gomes (2015), também afirma que voltar a 

intervenção para questões que são significativas ao paciente pode levá-lo a se 

esforçar mais para alcançar determinada meta. Por conta disso, a RC têm se voltado 

para o contexto individual, levando em consideração as preferências do paciente e 

buscando objetivos realistas e significativos. 



 

3. Objetivos 

 

A presente revisão sistemática tem como objetivo verificar, por meio da 

análise de ensaios clínicos randomizados, a eficácia da RC em pacientes com estágio 

de leve a moderado da DA. Especificamente, objetivou-se identificar as técnicas 

utilizadas na RC e seus benefícios na qualidade de vida dos pacientes com DA, bem 

como a existência de alterações funcionais e/ou estruturais em decorrência desse tipo 

de intervenção. 

 

4. Metodologia 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática, baseada na 

metodologia Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

(PRISMA).  

 

5. Desenvolvimento 

 

O levantamento de artigos se deu pelas bases de dados LILACS, 

SciELO, PubMed, Psybite, Medline e Cochrane, utilizando-se os descritores: 

“Alzheimer Disease”, “Cognitive Rehabilitation” e “Control Groups”, bem como o filtro: 

randomized controlled trial. Não houve a utilização de limitadores temporais durante a 

coleta de dados. Dessa forma, todos os Ensaios Clínicos Randomizados contendo os 

descritores citados acima foram contemplados. Foram excluídos os estudos que 

apresentavam intervenções multidisciplinares. 

 Inicialmente, o primeiro avaliador realizou a consulta nas bases de 

dados utilizando-se das estratégias de busca anteriormente citadas e realizou a 

primeira triagem de estudos, retirando as duplicatas e os títulos que não estavam 

relacionados ao tema do presente estudo. Posteriormente, todos os resumos foram 

avaliados pelos dois avaliadores, sendo incluídos apenas aqueles em que eram 

aprovados por ambos.  

 

 



Tipos de estudos 

Para a presente revisão, foram incluídos os ensaios clínicos 

randomizados (RCT) que adotassem como intervenção a RC em pacientes com DA. 

 

Tipos de participantes 

Foram incluídos os estudos que tivessem como participantes pacientes 

com a DA em estágio leve a moderado. Não houve qualquer tipo de restrição quanto 

à idade, condições físicas e demais características. 

 

Tipos de intervenção 

Todos os estudos que adotassem como intervenção as técnicas da RC 

foram incluídos nesta revisão. Dessa forma, foram excluídos os estudos que 

adotassem atividades multidisciplinares ou qualquer tipo de junção entre a RC e outra 

intervenção não farmacológica. 

 

 

Tipos de desfechos 

Foram incluídos os estudos que avaliassem pelo menos um dos 

seguintes domínios: memória, cognição, qualidade de vida, realização de atividades 

da vida diária, comportamento e humor. Também foram considerados os estudos que 

avaliassem aspectos estruturais, desde que haja algum tipo de associação com 

determinado domínio citado acima. 

Os estudos em que incluíam a avaliação dos cuidadores não foram 

descartados, porém os resultados referentes a estes não foram considerados na 

análise dos artigos. 

 

 

5.1. Levantamento de Dados 

 

Ao todo foram encontrados 840 artigos, sendo 58 na base de dados 

LILACS, 41 na PubMed, 43 na Scielo, 24 na Psycbite, 56 na Cochrane e 618 na 

Medline. Não foram encontrados artigos por meio da busca manual das referências 



dos estudos encontrados. O processo de triagem dos estudos está descrito conforme 

apresentado na Figura 1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma referente à seleção de Ensaios Clínicos Randomizados sobre a Reabilitação 
Cognitiva em pacientes com a Doença de Alzheimer. 

 

6. Resultados 

 

Dentre os estudos selecionados, três continham a ministração de 

inibidores da colinesterase nos grupos experimental e controle. Além disso, 83,3% dos 

estudos realizaram a RC em formato individual e 16,7% em grupos. 

 Todos os artigos se tratam de Ensaios Clínicos Randomizados, nos 

quais estão descritos na Tabela 1. 
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Estudos 
incluídos para 
esta revisão 

N = 6 



 

Tabela 1. Características dos Ensaios Clínicos Randomizados sobre a Reabilitação Cognitiva em 
pacientes com a Doença de Alzheimer. 

Autor Amostragem 
Instrumentos para 

avaliação 
Intervenção  Resultados 

Thivierge, 
Jean e 
Simard 
(2014) 

N= 10 
(reabilitação 
cognitiva); 

N=10 (grupo 
controle) 

MMSE1; DRS-22; 
California Verbal 

Learning Test-2; the 
Clock Drawing Test e 

Free Drawing and Copy; 
Lexical and Semantic 
Fluency Test; Boston 

Naming Test; Trail 
Making Test; WAIS-III3; 

Evaluation of Praxis 
Abilities; Hamilton 
Depression Rating 
Scale; NPI4; DAD5; 

DMT6; RBMT7; DQoL8 

Os participantes foram 
treinados duas vezes por 

semana durante 4 
semanas com o 

aprendizado sem erros 
(ELL) e recuperação 
espaçada (SR), em 

sessões individuais. Após 
o treinamento, houve 

vários acompanhamentos 
durante um período de 
pelo menos 3 meses. 

Houve diferença significativa entre 
os grupos experimental e controle 

no DMT imediatamente após a 
intervenção. As melhorias foram 
mantidas por um período de 3 
meses. A intervenção não teve 
efeitos sobre quaisquer outras 

medidas. 

Paasschen 
et al. (2013) 

N= 7 
(reabilitação 

cognitiva); N= 
12 (grupo 
controle) 

scanner Philips de 1,5-T; 
COPM9; HADS10; fMRI 

paradigm11.  

A intervenção foi 
adaptada às dificuldades 

pessoais de cada 
participante no cotidiano 

conforme identificado 
pelo COPM. Os 

participantes receberam 
8 sessões semanais e 

individuais de 1 hora de 
RC com um terapeuta. 
Os participantes foram 

introduzidos em 
estratégias para adquirir 

novas informações, 
incluindo mnemônicos 

verbais e visuais. 

Após o tratamento, o grupo de 
intervenção apresentou maior 

ativação cerebral durante o 
reconhecimento de pares de nomes 
e faces no meio esquerdo e no giro 
frontal inferior, na ínsula esquerda e 
nas duas regiões no córtex parietal 
mediano direito. O grupo controle 
mostrou diminuição da ativação 

nessas áreas durante o 
reconhecimento após o período de 

intervenção. O desempenho 
comportamental na aprendizagem 

de nomes faciais não melhorou para 
nenhum dos dois grupos. 

Bottino et al. 
(2005) 

N= 6 
(reabilitação 

cognitiva); N= 7 
(grupo 

controle) 

Mini-Mental 
State Examination; 

ADAS-Cog12; WAIS-R13; 
Verbal Fluency 

Semantic; BNT14; 
FOME15 

 
A RC consistiu em 90 
minutos de sessões 
grupais, uma vez por 

semana, projetadas para 
estimular funções 

cognitivas dos pacientes 
e melhorar a ADL e 
interação social. A 

técnica de aprendizado 
sem erro foi aplicada ao 
longo do programa para 
evitar memorizações de 

padrões errados. 

 Escores do MMSE (p = 0,047) e 
backward digit span scores (p = 
0,018) foram significativamente 
diferentes entre os grupos em 
acompanhamento. O grupo de 
intervenção mostrou um melhor 

efeito de tratamento sobre os testes 
cognitivos e neuropsicológicos 

aplicados aos pacientes. 

Amieva et al. 
(2015) 

N= 170 (treino 
cognitivo); N= 

172 
(reminiscência)

; N= 157 
(reabilitação 

cognitiva); N= 
154 (grupo 
controle) 

MMSE; ADAScog; NPI; 
DAD; AGGIR16; AI17; 

MADRS18; QoL-AD; ZBI-
2219; RUD Lite19 

 
A reabilitação cognitiva 

foi conduzida através de 
sessões individuais. As 
primeiras duas sessões 

foram dedicadas 
exclusivamente a 

selecionar atividades 
significativas para o 
paciente. Durante as 
sessões, o psicólogo 

adaptou o programa de 
acordo com suas 

habilidades cognitivas. 
Quando apropriado, o 
psicólogo utilizava o 

procedimento de 
"aprendizado sem erro" 

Nenhum impacto sobre a medida de 
eficácia primária foi evidenciada 

para as duas intervenções de grupo 
(treinamento cognitivo e 

reminiscência), nenhum dos 
desfechos secundários diferiu dos 
cuidados habituais. O maior efeito 

foi observado com reabilitação 
cognitiva individualizada em que 

mostrou menor deficiência funcional, 
significativamente. 



Brunelle-
Hamann, 

Thivierge e 
Simard 
(2014) 

N= 10 
(reabilitação 
cognitiva); 

N=10 (grupo 
controle) 

NPI-12; ZBI-22 

Os participantes 
receberam um programa 
de reabilitação cognitiva 
domiciliar e em formato 

individual durante 4 
semanas, para aprender / 
reaprender uma atividade 

instrumental da vida 
diária. 

O comportamento motor aberrante 
(lAMB) aumentou significativamente 
na condição de tratamento do que 

no grupo controle. Além disso, 
ambos os grupos registaram uma 
redução significativa de sintomas 

durante a segunda metade do 
estudo. 

Clare et al. 
(2010) 

N = 21  
(reabilitação 

cognitiva); N = 
23 

(relaxamento); 
N = 21 (grupo 

controle) 

COPM; Rivermead 
Behavioral Memory test 
II; verbal fluency; map 

search, elevator 
counting, 

and elevator counting 
with distraction subtests 

from 
the Test of Everyday 

Attention; Independent 
Living 

Scales, Health and 
Safety subtest; HADS; 
QoL-AD20; Instrumental 
Activities of Daily Living 

Scale and 
Physical Self-

Maintenance Scale; 
MARS21; fMRI 

 
Oito sessões individuais 

semanais de RC, 
consistiram em 
intervenções 

personalizadas para lidar 
com objetivos 

individualmente 
relevantes, apoiados por 

componentes que 
abordam tarefas práticas 
e estratégias, técnicas 
para aprender novas 

informações, prática de 
manutenção da atenção 

e concentração, bem 
como técnicas de 
gerenciamento de 

estresse. 

O RC produziu melhora significativa 
nas classificações de desempenho e 
satisfação de metas, enquanto que 
os escores nos outros dois grupos 

não mudaram. As mudanças 
comportamentais no grupo RC 

foram suportadas por dados do fMRI 
para um subconjunto de 

participantes. 

¹MMSE = Mini-Mental State Examination; ²DRS-2 = Dementia Rating Scale-2; ³WAIS-III = Wechsler 
Adult Intelligence Scale. 3rd Edition; 4NPI = Neuropsychiatric Inventory; 5DAD = Disability Assessment 
for Dementia; 6DMT = Direct Measure of Training; 7RBMT = Rivermead Behavioural Memory Test; 
8DQoL = Dementia Quality of Life questionnaire; 9COPM = Canadian Occupational Performance 
Measure; 10HADS = Hospital Anxiety and Depression Scale; 11fMRI = functional magnetic resonance 
imaging; 12ADAS-Cog = Cognitive Subscale of Alzheimer's Disease Assessment Scale; 13WAIS-R = 
Wechsler Intelligence Revised Scale; 14BNT = Boston Naming Test; 15FOME = Fuld Object Memory 
Evaluation; 16AGGIR = Grille d’Autonomie Gérontologique-Groupes Iso-Ressources; 17AI = Apathy 
Inventory; 18MADRS = Montgomery-Asberg Depression Rating Scale; 19RUD Lite = resource utilization; 
20QoL-AD = Quality of Life in Alzheimer’s Disease; 21MARS = Memory Awareness Rating Scale 
N = amostra 

 
 

De acordo com a Tabela 1, os estudos sobre a eficácia da RC em 

pacientes com DA ainda são recentes e, na maioria dos casos, há o uso de uma 

amostra consideravelmente pequena para a aplicação da intervenção. 

Em conformidade com a afirmação de Gomes (2015), notou-se uma 

tendência à realização de programas individuais de RC, em que são priorizadas as 

metas individuais do sujeito. Neste modelo há maior diálogo entre terapeuta e paciente 

no planejamento de metas e, consequentemente, nas atividades a serem realizadas.  

No estudo de Amieva et al. (2015), 170 pessoas participaram de sessões 

semanais com duração de 1h e 30min de treino cognitivo, outras 172, de sessões 

voltadas para a técnica de reminiscência e 157 de sessões de RC, seguindo o modelo 

orientado para às metas. Além disso, 154 pessoas foram alocadas em um grupo 

controle, no qual nenhuma intervenção não farmacológica foi feita. Como resultado 

desta comparação, Amieva et al. (2015) observou que a maior melhora clínica foi 

http://www.statisticssolutions.com/disability-assessment-for-dementia-dad/
http://www.statisticssolutions.com/disability-assessment-for-dementia-dad/


encontrada nos pacientes que fizeram parte da RC, sendo também notado menor 

declínio funcional neste grupo após o vigésimo quarto mês quando comparado aos 

demais grupos. 

Levando em consideração o tamanho da amostra, este estudo 

representa um forte indício de que a RC em formato individual e orientado para as 

metas do paciente é eficaz para a promoção de melhoras funcionais, além de se 

mostrar como uma forma de engajar o paciente em seu tratamento, visto que ele terá 

maior participação e consciência do processo de intervenção como um todo. 

Nesta mesma proposta de intervenção, o ensaio clínico de Clare et al. 

(2010), também demonstrou resultados positivos nos níveis estrutural e funcional, 

visto que, nos pacientes que participaram da RC em formato individual e orientado por 

metas, foi observada melhor performance e satisfação na realização das atividades 

escolhidas para o atingimento das metas. Além disso, notou-se melhora na 

oxigenação cerebral destes mesmos pacientes, indicando um aumento da atividade 

cerebral. 

A aprendizagem sem erro, na qual foi utilizada em 3 dos 6 artigos 

analisados (Thivierge, Jean e Simard (2014), Bottino et al. (2005) e Amieva et al. 

(2015), é descrita por Bottino et al. (2005) como uma técnica que, por meio de um 

trabalho colaborativo e gradativo, visa promover respostas corretas, bem como o 

esquecimento de memorizações erradas durante os procedimentos aplicados. Tal 

técnica também se caracteriza como importante recurso da RC, tendo significativa 

participação nos resultados positivos dos estudos analisados. 

 

7. Considerações Finais 

 

Com os resultados obtidos nesta revisão, conclui-se que a RC é 

considerada uma intervenção eficaz para pacientes com DA em estágio leve a 

moderado. Apesar de não trazer uma completa recuperação das funções cognitivas 

perdidas, ela se tornou um importante fator para a promoção de qualidade de vida aos 

pacientes, auxiliando na prolongação da independência na realização de atividades 

da vida diária. 

Notou-se também a predominância da RC em formato individual e 

orientado para as metas individuais do paciente, tendo resultados significativamente 

positivos já constatados. Outro recurso utilizado em parte dos ensaios clínicos 



analisados foi a técnica da aprendizagem sem erro, na qual demonstrou ser um 

componente importante na garantia do aprendizado e/ou reaprendizado de atividades, 

conforme propostas durante o programa de reabilitação. 

Apesar do baixo número de artigos utilizados nesta revisão, houve a 

preocupação em zelar pela similaridade entre os objetivos e os recursos utilizados 

para a intervenção. Dessa forma, é possível concluir que a RC é benéfica e capaz de 

promover alterações funcionais e estruturais em pacientes com a DA em estágio leve 

a moderado. 

 

8. Fontes Consultadas 

 

AMIEVA, H. et al. Group and individual cognitive therapies in Alzheimer’s disease: the 

ETNA3 randomized trial. International Psychogeriatrics, p. 1-11, 2015. 

BOTTINO, C. M. C. et al. Reabilitação cognitiva em pacientes com a Doença de 

Alzheimer. São Paulo: Arq Neuropsiquiatr, v. 60 n. 1, p.70-79, 2002. 

BOTTINO, C. M. C. et al. Cognitive Reabilitation combined with drug treatment in 

Alzheimer’s disease patients: a pilot study. Clinical Rehabilitation, v. 19, p. 861-869, 

2005. 

BRUNELLE-HAMANN, L., THIVIERGE, S., SIMARD, M. Impact of a cognitive 

rehabilitation intervention on neuropsychiatric symptoms in mild to moderate 

Alzheimer's disease. Neuropsychological Rehabilitation: An International Journal, 

2014. 

CLARE L. et al. Goal-Oriented Cognitive Rehabilitation for People with Early-Stage 

Alzheimer Disease: A Single-Blind Randomized Controlled Trial of Clinical Efficacy. 

Am J Geriatr Psychiatry, v. 18, n.10, 2010  

FACTURE, N. O., CASTRO, L. A. G., MENEZES, M. C. L. Doença de Alzheimer: 

Relação entre o tempo de doença e seu estadiamento. Arq Neuropsiqumtr, v. 51, n. 

2, p. 175-178, 1993. 

FILIPE, C. M. F. Reabilitação Neuropsicológica na doença de Alzheimer. Coimbra: 

[s.n], 2009. 

GOMES, J. A. Reabilitação Cognitiva no Comprometimento Cognitivo Leve e nas 

Demências. In: MIOTTO, E. C. (Org). Reabilitação Neuropsicológica e Intervenções 

Comportamentais. Rio de Janeiro: Roca, 2016. p. (151-172).  



MAINARDES, S. C. C., FERREIRA, D. C. Doença de Alzheimer: Como identificar, 

prevenir e tratar. In: ENCONTRO DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA, 8., 2013, Maringá. 

Anais... Maringá: CESUMAR, 2013. 

MOHER, D., LIBERATI, A., TETZLAFF, J., ALTMAN, D. G. The PRISMA Group. 

Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA 

statement. PLoS Med, v. 6, n. 7, 2009. 

OLIVEIRA, A. R. R. O envelhecimento, a doença de Alzheimer e as contribuições do 

programa de enriquecimento instrumental (PEI). [Editorial]. Cuad. Neuropsicol, v. 4 

n.1, p. 31-41, jun, 2010. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS), ALZHEIMER’S DISEASE 

INTERNATIONAL (ADI), 2012. Disponível em: < 

http://www.who.int/mental_health/publications/dementia_report_2012/en/>. Acesso 

em: 16 de maio 2016. 

PAASSCHEN J. V. et al. Cognitive Rehabilitation Changes Memory-Related Brain 

Activity in People with Alzheimer Disease. Neurorehabilitation and Neural Repair, v. 

27, n. 5, p. 448-459, 2013. 

SERENIKI, A., VITAL, M. A. B. F. A doença de Alzheimer: aspectos fisiopatológicos 

e farmacológicos. Rev Psiquiatr RS, v. 30, 2008. 

SILVA, K. C. A.; RIBEIRO, P. C. C.; LOURENÇO, R. A. Epidemiologia das demências. 

[Editorial]. Revista do Hospital Universitário Pedro Ernesto, p. 41-56, jan/jun, 2008. 

Disponível em: <http://revista.hupe.uerj.br/detalhe_artigo.asp?id=190>. Acesso em: 

18 de abril 2016. 

SILVA, C. B., SOUZA, E. M. A demência de Alzheimer e suas terapêuticas não 

farmacológicas: um estudo sobre as estratégias e as intervenções em reabilitação 

neuropsicológica. Recife: [s.n.], 2014. 

THIVIERGE, S., JEAN, L., SIMARD, M. A Randomized Cross-over Controlled Study 

on Cognitive Rehabilitation of Instrumental Activities of Daily Living in Alzheimer 

Disease. Am J Geriatr Psychiatry, v. 22, n. 11, p. 1188-1199, 2014. 

 

 


