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DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE COLETA DE EVIDÊNCIA:
Foram consultadas as bases de dados: MEDLINE, Cochrane e SciELO. A estratégia
de busca utilizada baseou-se em perguntas estruturadas na forma P.I.C.O. (das iniciais
“Paciente”, “Intervenção”, “Controle”, “Outcome”). A sintaxe de busca resultante foi:
(“Mass Screening AND Dementia AND primary Health Care”, “Etiology AND Dementia
AND Primary Health Care”, “Risk Factor AND Prevention and Control AND Dementia”,
“Therapeutics AND Dementia AND Primary Health Care”). “Alzheimer Disease”, “agitation”,
“”complications”, “psychology”, “Psychomotor Agitation”, “drug therapy”,“antipsychotics”,
“donepezil”, “galantamine”; “risvastigmine”; “memantine” “prevention and control”. AND
“treatment outcome” AND ““Alzheimer´s disease” AND “complications” AND “prevention
and control” “Exercise Therapy AND “Alzheimer Disorder OR “Dementia” “Alzheimer
Disease”,”depression,disorder”.

GRAU DE RECOMENDAÇÃO E FORÇA DE EVIDÊNCIA:
A: Estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência.
B: Estudos experimentais ou observacionais de menor consistência.
C: Relatos de casos (estudos não controlados).
D: Opinião desprovida de avaliação crítica, baseada em consensos, estudos fisiológicos

ou modelos animais.

OBJETIVOS:
Fornecer as principais recomendações relacionadas ao tratamento da disfunção cognitiva
e sintomas neuropsiquiátricos, assim como sugestões para melhora da qualidade de
vida no paciente portador de Doença de Alzheimer.

CONFLITO DE INTERESSE:
Os conflitos de interesse declarados pelos participantes da elaboração desta diretriz
estão detalhados na página 14.
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INTRODUÇÃO

A Doença de Alzheimer (DA) é uma condição
neurodegenerativa caracterizada por deterioração de memória
e de outras funções cognitivas, comprometimento progressivo
das atividades de vida diária e uma multiplicidade de alterações
comportamentais e psicológicas que mais comprometem a
qualidade de vida na velhice. A DA é a principal causa de
demência e a causa líder de incapacitação entre as pessoas
com mais de 60 anos, gerando altos custos diretos e
indiretos1(B). A prevalência de demência no Brasil é estimada
em 390.000 casos em 2000, sendo cerca de 50% destes por
DA2(D).

À medida que a saúde deteriora-se, os pacientes têm menos
capacidade para comunicar-se ,  menos mobi l idade,
desenvolvem apraxia, agnosia e sintomas neuropsiquiátricos,
e necessitam de quantidades crescentes de cuidados, em torno
de 20% dos pacientes com DA têm demência grave3(D).

A pesquisa no tratamento da DA tem enfocado não só a
redução do declínio cognitivo, como também o controle dos
sintomas neuropsiquiátricos e déficit funcional, que
contribuem para incapacitação na DA. Em torno de 80%
dos pacientes  com DA exper imentam sintomas
neuropsiquiátricos, como alucinações, agitação, psicose e
alterações do afeto, durante o curso da doença4(B) e esses
sintomas são causas frequentes de institucionalização. Nesse
sentido, o tratamento deve buscar não somente a melhora da
qualidade de vida do paciente, como também de seus
cuidadores5(B).

A disfunção colinérgica está associada aos déficits
cognitivos, neuropsiquiátricos e funcionais, justificando o
interesse no uso de inibidores da colinestesase6(B). Outras
abordagens,  tanto farmacológicas7(A )  como não
farmacológicas8(B), também têm sido sugeridas para tratar
esses sintomas.
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1. HÁ MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA DA?

A hipertensão arterial sistêmica é
identificada como fator de risco para DA, com
Odds ratio (OR) de 1,97 (IC 95% 1,09-3,54),
sendo seu efeito dose-dependente, ou seja,
quanto maior a pressão arterial, maior o risco
de DA (p<0,0002)9(B).

A pressão arterial sistólica muito elevada (>
180 mm Hg versus 141-180mmHg) foi associada
com aumento de risco para DA (RR: 1,5, IC
95%:1,0-2,3) e para demências em geral (RR:1,6,
IC95% 1,1-2,2). A pressão arterial diastólica
muito baixa (≤  65 mmHg versus 66-90 mmHg)
também é associada a DA (RR: 1,7, IC95%: 1,1-
2,4) e com demências em geral (RR:1,5, IC
95%:1,0-2,1).  O uso de medicações para o
controle de pressão associou-se com preservação
cognitiva em idosos, reduzindo o risco de DA em
38% (OR de 0,62, IC 95%: 0,45-0,84) durante
cinco anos de seguimento10(B). A partir desses
resultados, tratando-se 1.000 pacientes por cinco
anos, pode-se prevenir 20 casos de demência11(A),
o que nos dá um NNT de 50 em 5 anos.

Demonstra-se que nível elevado de colesterol
é fator de risco para DA, portanto, as medicações
redutoras de colesterol poderiam ser fatores de
proteção da doença. No entanto, a eficácia do
uso de estatinas na prevenção de DA ainda não
foi definida12(B).

 Medidas comportamentais que previnam o
surgimento de Diabetes Mellitus, como redução
do peso pela prática de atividade física e controle
dietético, são úteis para prevenir o surgimento
de DA, pois indireta e globalmente reduzem a
resistência insulínica nos tecidos e esta pode
estar envolvida na patogenia da DA, por

aumentar os níveis de beta amiloide e agentes
inflamatórios no sistema nervoso central13(B).

Controle clínico adequado do portador de
Diabetes Mellitus tem impacto no desempenho
cognitivo em pacientes ainda não dementados
(MEEM médio de 28), tendo sido demonstrado que
a elevação de um ponto na hemoglobina glicada
correlaciona-se com pior desempenho no Digit Symbol
Substitution Test, no MEEM e no Stroop14(A).

Atividades que estimulem a cognição, como
leitura de jornais e livros, assistir TV, jogar cartas,
palavras cruzadas e tocar instrumento musical
foram associadas com a redução de risco para DA
após 4 anos de seguimento. O aumento da
atividade cognitiva associou-se a redução de risco
de 64% de DA (OR de 0,36, IC95%: 0,20-
0,65)15(B) e HR de 0,93, (IC95% 0,90-
0,97)16(B). O aumento da atividade física não
modificou o declínio cognitivo em 4 anos, com
OR de 1,04, IC95%: 0,98-1,115(B).

Apesar de vários estudos epidemiológicos
mostrarem associação de baixo nível educacional e
DA, não se sabe ao certo o papel da educação formal
no desenvolvimento da DA. Uma hipótese plausível
seria que pessoas com maior escolaridade teriam
maior condição de lidar com suas dificuldades
cognitivas nas fases iniciais da DA e apresentariam
seu déficit em fases mais avançadas, porém a partir
do momento do aparecimento clínico do declínio
cognitivo, a evolução é mais rápida17,18(B).    

A terapia de reposição hormonal (TRH) em
mulheres menopausadas, seja feita somente com
estrógeno ou com estrógeno-progesterona, não
reduz o declínio cognitivo leve ou a incidência de
demência; portanto não deve ser recomendada
como medida preventiva para DA19(A).
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Fatores dietéticos podem ser associados ao
o risco de DA. O consumo de gorduras satu-
radas está associado com o aumento do risco
de DA (RR: 2,2; 95% IC: 1,1-4, 7) para os
pacientes nos quintis superiores de ingestão,
comparados com pessoas em quintis inferiores
desse consumo, após ajuste para possíveis
fatores de confusão. Também é demonstrado
maior risco para DA entre aqueles pacientes
que consumiam mais gorduras transaturadas
(hidrogenadas), já iniciando esse aumento de
risco para os que se encontravam no segundo
quintil de ingestão (RR: 2,4; 95% IC: 1,1-5,
3) comparado com os que estavam nos quintis
mais baixos de consumo20(B).

A ingestão de gorduras poliinsaturadas ou
monoinsaturadas e vegetais apresentou um
efeito protetor contra o declínio cognitivo em
idosos, com redução de risco de DA até de
80% entre os indivíduos que estavam nos
quartos e quintos quintis de consumo desse
tipo de alimento20(B).

Pacientes que consomem peixes ricos em
ômega 3, uma vez por semana ou mais
apresentaram 60% menor risco de
desenvolverem DA, comparados àqueles que
raramente ou nunca consumiam peixes (RR:
0,4; 95% IC: 0,2-0,9), em um modelo
ajustado para idade e outros fatores de
risco21(B).

A dieta e a nutrição devem ser abordadas de
uma forma mais ampla e não abrangendo apenas
um alimento ou substância específica. Esses
cuidados dietéticos também auxiliam no controle
do peso, reduzindo o risco de HAS ou controlando
melhor os níveis pressóricos, o que também
influenciaria no aparecimento de DA22(D).

Recomendação
Recomenda-se como medidas preventivas para

DA estratégias que se associam com melhora da
qualidade de vida e estilo de vida saudável, como
prática de atividades físicas regularmente15(B) e
dieta adequada, pois os seus benefícios já foram
comprovados para a prevenção de doenças
cardiovasculares e podem auxiliar no processo
fisiopatológico da DA9,13(B). Atividades que
aumentem a cognição podem reduzir o risco de
desenvolver DA e também devem ser
estimuladas15,16(B).

2. QUAIS SÃO AS MEDICAÇÕES INDICADAS PARA

O TRATAMENTO DA DA, SUAS INDICAÇÕES,
DOSES E EFEITOS COLATERAIS PRINCIPAIS?

Os inibidores da colinesterase (Tabela 1) são
indicados para o tratamento de DA por diminuir
o catabolismo da acetilcolina e melhorar a
transmissão neuronal colinérgica, comprome-
tida na DA. Sua eficácia geralmente é
apresentada através de escalas de avaliação clínica
global (como a CIBIC-plus: Clinician’s Interview-
Based Impression of Change scale), função
cognitiva (como a ADAS-cog: Alzheimer’s
Disease and Associated Disorders Scale e
MEEM: mini-exame do estado mental),
capacidade funcional e comportamento (como
NPI: Neuropsychiatric Instrument).

A maioria dos estudos com inibidores da
colinesterase foi realizada em pacientes com DA
de leve a moderada e poucos estudos em pacientes
com demência grave23(A).

Existe melhora na função cognitiva com uso dos
inibidores de colinesterase nas doses recomendadas
durante 6 meses a 1 ano (ADAS-cog: -2,7 pontos
em um total de 70 pontos, com IC95% de -3,0 a -
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2,3), sugerindo que os resultados são menores em
casos de demências grave ou leve23(A).

A avaliação clínica global apresenta melhora
de acordo com a escala do CIBIC-plus após 6
meses de tratamento (OR 1,56, IC95% 1,32-
1,85); melhor nos pacientes tratados 428/
1755 (24%) em relação ao placebo 277/1647
(17%). Há benefício em relação à capacidade
funcional e comportamento, porém poucos
foram os estudos que avaliaram esses aspectos
clínicos. Os eventos adversos mais
frequentemente relatados são: dor abdominal,
anorexia, tontura, náusea, vômitos, diarreia,
cefaleia e insônia24(A).

A donepezila apresenta eficácia na dose de 5 mg
e 10 mg ao dia (com ligeira melhora na dose maior),
porém também com mais eventos adversos nesta dose;
a titulação recomendada é de 4 semanas25(A).

A rivastigmina melhora a cognição em doses
de 6 a 12 mg ao dia, com mais efeitos colaterais
nessas doses mais altas, e recomenda-se titular a
dose no período de 3 meses. Na avaliação da
capacidade funcional, houve benefício quando
comparado ao grupo placebo na semana 26
(diferença média ponderada de 2,15, IC95%
1,13 a 3,16)26(A).

Para a galantamina, recomenda-se a dose de
16 mg ao dia, considerando ser mais tolerada
que em doses mais altas e com eficácia
semelhante27(A).

A memantina, antagonista de baixa
afinidade dos receptores NMDA (N- metil D-
aspartato), inibe a toxicidade excitatória glu-
tamatérgica e age nos neurônios do hipocampo.
Na dose de 20 mg ao dia, em portadores de

DA moderada a grave, apresenta em 28
semanas melhora na impressão clínica global
(CIBIC-Plus 0.28, IC 95% 0,15 a 0,41), na
cognição (medida pela SIB: Severe Impairment
Battery, 2.97 pontos na SIB, IC95% 1,68 a
4,26), na funcionalidade (1,27 pontos de 54
da ADCS-ADLsev, IC 95% 0,44 a 2,09) e
comportamento (2,76 pontos de 144 na NPI,
IC95% 0,88 a 4,63). Geralmente é bem
tolerada, sendo a agitação o evento adverso
mais significativo28(A).

Não existe comparação entre os efeitos dos
inibidores da acetilcolinesterase e a memantina.
Pacientes portadores de DA moderada em doses
estáveis de inibidores da colinesterase podem
acrescentar a memantina, titulando a dose a
partir de 5 mg ao dia até a dose de 10 mg duas
vezes ao dia28(A).

Determinar a validade clínica de tratar o
paciente portador de DA é um grande desafio, pois
ainda não se definiu claramente a “menor diferença
clinicamente significante” após o tratamento.
Apenas 46% (26/57) dos ensaios clínicos
analisados após revisão sistemática apresentavam
dados sobre o significado clínico dos resultados
baseado em opinião (19/26) e escala de avaliação
clínica global (8/26) e apenas um estudo mediu a
importância do tratamento sob a perspectiva do
paciente29(A). Considerando a avaliação global
medida pela escala CIBIC (Clinician’s Interview
Based Global Evaluation of Change), que é
considerada a clinicamente mais importante para
avaliação da cognição, assim como o INP
(Neuropsychiatric Instrument), o mais importante
para avaliação dos sintomas comportamentais, a
donepezila, rivastigmina, galantanina e memantina
apresentam resultados favoráveis que nos fazem
recomendar seu uso30-32(A).
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Recomendação
Recomenda-se o uso dos inibidores de

colinesterase donepezila, rivastigmina ou
galatamina para tratamento de DA leve a
moderada23,24(A).  As doses devem ser elevadas
de forma gradual, a fim de minimizar a ocorrência
de efeitos colaterais, sendo que os mais frequentes
são dor abdominal, anorexia, tontura, náusea,
vômitos, diarreia, cefaleia e insônia24(A). É
recomendado acrescentar memantina ao inibidor
de colinesterase nas fases moderada a grave28(A).

3. QUANDO INICIAR O TRATAMENTO

MEDICAMENTOSO PARA DA?

Há controvérsias quanto ao momento
para se iniciar o tratamento medicamentoso
da DA, porque não existem estudos que
façam comparação direta de se iniciar o
tratamento em fases distintas da doença. Os
resultados disponíveis para o tratamento da
DA nas fases leve, moderada ou grave
mostram benefícios, pois existe melhora

Característica  Donepezila Rivastigmina                                      Memantina

                                       5 mg ao dia                                                                  8 mg ao dia                  5 mg ao dia

Dose (máxima)               10 mg ao dia                                                              24 mg ao dia

Galantamina –
liberação lenta

Dose (inicial)

Titulação da
dose

Indicação         Fase leve a moderada

Mecanismo de ação

1,5 mg,  2
vezes ao dia

6%
IC 95% 2-9%

10 mg, 2
vezes ao dia

 6 mg, 2
vezes ao dia

Aumentar a
dose em 4
semanas

Aumento progressivo
no intervalo
de 3 meses

Aumento progressivo
no intervalo
de 4 semanas

Resposta acima
do placebo

12%
IC 95% 5-19%

13%
IC 95% 8-17%

5%
IC 95% 1-8%

Taxa de abandono do
tratamento

3%
IC 95% 1-6%

9%
IC 95% 5-12%

14%
IC 95% 8-21%

Eventos
adversos

8%
IC 95% 1-10%

12%
IC 95% 7-18%

 Fase moderada
 a grave

Antagonista
dos
receptores
NMDA

Inibidores da
Colinesterase

Aumento
progressivo
no intervalo
de 4 semanas

Tabela 1

Drogas para o tratamento da doença de Alzheimer
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significativa na pontuação das escalas de
avaliação24,28(A). No entanto, a relevância
clínica desses benefícios ainda não foi
totalmente demonstrada29(A). Não são
conhecidos os efeitos dessas medicações em
longo prazo, já que a duração da maioria
dos estudos foi inferior a um ano24(A).

Recomendamos iniciar o tratamento com os
inibidores da colinesterase em pacientes com DA
e, havendo declínio clínico, considerar a
associação com a memantina nos pacientes nas
fases moderada ou grave28(A). Em caso de
pacientes com diagnóstico inicial de DA já em
fase grave, seus responsáveis devem ser
esclarecidos sobre as limitações dos resultados
esperados com o tratamento, e orientados a não
iniciar o tratamento.

Recomendação
Recomenda-se iniciar o tratamento com os

inibidores da colinesterase em pacientes com DA
e, havendo declínio clínico, considerar a
associação com a memantina nos pacientes nas
fases moderada ou grave28(A). Em caso de
pacientes com diagnóstico inicial de DA já em
fase grave, seus responsáveis devem ser
esclarecidos sobre as limitações dos resultados
esperados com o tratamento, e orientados a não
iniciar o tratamento.

4. HÁ MEDICAMENTOS QUE PODEM AGRAVAR O
DÉFICIT COGNITIVO DO PORTADOR DE DA?

Os pacientes com DA são em geral idosos
e, muitas vezes, polimedicados. As particula-
ridades farmacocinéticas desses indivíduos
propiciam maior incidência de eventos adver-
sos e representam um desafio importante na

prática clínica. Nas fases moderada e grave
da DA, a reserva cognitiva reduzida determina
um risco adicional – uma grande susceti-
bilidade aos efeitos adversos de drogas com
atividade no sistema nervoso central33(D).

Os fármacos com efeito sedativo ou
anticolinérgico podem determinar comprome-
timento cognitivo muito semelhante ao
determinado pela própria doença
neurodegenerativa. Assim, revisões periódicas
de prescrição e um alto nível de suspeição são
fundamentais para identificar o uso destes
medicamentos, como antidepressivos
tricíclicos, benzodiazepínicos, antipsicóticos,
antihistamínicos e agentes antimuscarínicos.
Esses devem ser evitados, substituídos ou
utilizados com muita cautela no paciente com
DA34(D).

Recomendação
Os fármacos com efeitos no sistema nervoso

central podem agravar o quadro confusional de
pacientes com demência. Devem, portanto, ser
utilizados com muita cautela e sob reavaliação
clínica constante34(D).

5. QUAL É O TRATAMENTO DA AGITAÇÃO

PSICOMOTORA NA DA?

A agitação psicomotora e os sintomas
neuropsiquiátricos, em geral, são comuns na
DA. O controle clínico desses sintomas
comportamentais - inclusive irritabilidade,
agressividade e perambulação - dependerá da
atuação sobre estressores ambientais
específicos e de medidas que forneçam
conforto e orientação ao paciente.
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No campo das intervenções não
farmacológicas, são citadas na literatura medidas
como uso de aparelhos auditivos, controle da dor,
recompensa por comportamento adequado,
exposição à luz, atividades de relaxamento, uso de
música, terapia ocupacional e treinamento de
cuidadores. Estas medidas, entretanto, apresentam
pequeno impacto clínico, se considerarmos sua
aplicação contínua em um grande contingente de
dementados35(A)36,37(B)38(D).

Os  t r a t amen to s  f a rmaco l óg i co s
d e v e r ão  s e r  empr egado s  quando  a s
medidas  comportamentais  não forem
suficientes para, isoladamente, controlar
o quadro de agitação.

Os antipsicóticos atípicos têm sido utilizados
como drogas de escolha frente aos típicos, por
apresentarem eficácia semelhante e menor perfil
de efeitos adversos (sedação, confusão mental e
parkinsonismo secundário)39,40(A). Na
comparação entre olanzapina (2,5 – 10 mg/dia),
quetiapina (25 – 50 mg 2X/dia) e risperidona
(0,5 mg – 2 mg/dia) contra placebo, olanzapina
e risperidona melhoraram significativamente a
agressividade e a pontuação na escala INP
(Inventário Neuropsiquiátrico).

Nos usuários de olanzapina, porém, houve
perda paralela na capacidade de realização das
atividades de vida diária após o início da
droga41(A).

Quanto à segurança, evidências têm
apontado para aumento na mortalidade de
dementados usuários de antipsicóticos, com um
NNH (número necessário de pacientes tratados
para haver dano) igual a 15 em 1 ano de
tratamento42(A).

A associação de quetiapina e o inibidor
de acetilcolinesterase (IAch) rivastigmina (3-
6 mg 2X/dia) não demonstrou benefício
quando comparada a placebo, no controle de
sintomas comportamentais43(A).

O IAch donepezil (5-10 mg/dia), quando
comparado a placebo em pacientes com DA,
também não demonstrou diferença nos
sintomas neuropsiquiátricos44(A).

O antagonista do receptor N-metil-D-
aspartato (memantina 20 mg/dia) foi
avaliado nos quadros de agitação de pacientes
com DA moderada a grave, já sob tratamento
com donezepil, comparado a placebo. A
memantina promoveu significativa redução
da pontuação no INP e do estresse do
cuidador45(A).

Os benzodiazepínicos devem ser evitados
para o controle de agitação psicomotora,
especialmente os de meia-vida longa, pelo
risco de provocarem sonolência, déficit de
memória, quedas e abstinência.

Recomendação
O controle  dos s intomas compor-

tamentais nas demências deve ser iniciado
com a redução dos estressores ambientais e
com medidas que favoreçam a orientação e a
segurança do paciente. Adicionalmente,
neurolépt icos poderão ser  ut i l izados,
especialmente os atípicos, sempre na menor
dose necessár ia39,40(A ) .  Reaval iações
frequentes dos efeitos adversos dessas
medicações – especialmente s intomas
extrapiramidais e sedação - deverão ser
realizadas, considerando-se a relação risco-
benefício do tratamento
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6. COMO TRATAR A DEPRESSÃO NA DA?

O paciente com DA pode apresentar
sintomas depressivos como alterações
psiquiátricas da DA ou ter depressão como
comorbidade em até 25% dos casos. Além disso,
a apatia pode simular um quadro depressivo. O
diagnóstico é clínico. Recomenda-se tratar os
pacientes com demência e sintomas depressivos,
porém a evidência científica é pequena46,47(A).

Poucos são os estudos que avaliam
especificamente o tratamento do paciente com
depressão e demência tipo Alzheimer.
Comparando uso de antidepressivo com o
placebo, encontra-se um baixo NNT (número
necessário para tratar). Para resposta ao
tratamento, temos NNT=5 com IC95% 3-
59. Para remissão da depressão temos
NNT=5 com IC 95% 2-24. A resposta ao
tratamento apresentou OR=2,32 (IC95%,
1,04 a 5,16) e o desfecho remissão,
OR=2,75 (IC95%, 1,13 a 6,65). O
tratamento da depressão diminuiu os
distúrbios de comportamento e melhorou as
atividades da vida diária, porém não
evidenciou melhora cognitiva46(A).

A interrupção do tratamento por efeitos
adversos foi semelhante entre os grupos de
tratamento e placebo. Foram avaliados
antidepressivos tricíclicos e inibidores da
recaptação de serotonina. Considerando que
os antidepressivos tricíclicos possuem um
potencial maior de efeito anticolinérgico, é
aceitável a opção por um inibidor da
recaptação de serotonina. Não se define qual
inibidor da recaptação de serotonina e qual a
dose, pois a prescrição necessita ser
individualizada46,47(A).

Recomendação
Recomenda-se tratar os pacientes com DA

que apresentem sintomas depressivos, pois o
tratamento diminuiu distúrbios de
comportamento e melhora as atividades da vida
diária, apesar de não evidenciar melhora
cognitiva46(A). Antidepressivos tricíclicos devem
ser evitados e a prescrição de inibidores de
recaptação de serotonina devem ser
individualizada46,47(A).

7. HÁ BENEFÍCIOS NO TRATAMENTO DA APNEIA

OBSTRUTIVA DO SONO EM PACIENTES COM

DA?

As queixas relacionadas ao sono em pacientes
com quadros demenciais são frequentes na
pratica clínica. Dentre as doenças do sono, a
síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do
sono (SAHOS) é uma das mais significativas,
pois pode ser responsável por prejuízo cognitivo,
sonolência excessiva diurna, fadiga, sintomas
depressivos, piora da qualidade de vida, mau
controle pressórico, maior risco de acidente
vascular cerebral e aumento de mortalidade48(D).

Estudos populacionais mais recentes,
entretanto, não correlacionaram distúrbio
respiratório do sono leve a moderado, índice de
apneia e hipopneia (IAH) e hipoxemia com
déficits cognitivos. A sonolência gerada pelos
microdespertares do distúrbio respiratório em
idosos parece, todavia, ser a causa de perda
cognitiva em pacientes com a síndrome49(B).

Na DA, a prevalência de SAHOS varia
entre 35 e 63%. Apesar dessa comorbidade ser
frequente, estudos de SAHOS nesta parcela
populacional ainda são escassos. No subgrupo
de pacientes com DA institucionalizados
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(MEEM médio de 6,5) demonstrou-se que a
prevalência da SAHOS chega a 89%
(considerando o corte de IAH≥ 5) e 63,2% de
apneia moderada a grave (IAH≥ 15)50(B).

Existem poucos estudos a respeito do
tratamento da SAHOS em dementados. A
abordagem da síndrome inclui avaliação por
equipe multidisciplinar, com ênfase na perda de
peso, diminuição de ingestão alcoólica,
reposicionamento corporal noturno, reposição
de hormônio tireoideano (caso necessário) e
higiene do sono51(D). Todas estas modalidades
ainda não foram estudadas em pessoas com
demência até o  momento.

Em pacientes com SAHOS moderada e
grave, o tratamento preconizado é o CPAP
(continuous positive airway pressure). Esta
modalidade vem sendo investigada mais
recentemente, com resultados promissores. A
melhora da sonolência excessiva diurna com o
uso de CPAP foi estudada em um grupo com
DA leve a moderada. Houve mudança signi-
ficativa da sonolência avaliada através do
questionário de Epworth, com queda de 3,36
pontos após 6 semanas de tratamento52(A). O
impacto do CPAP na cognição foi avaliado em
pacientes com DA em estágios leve e moderado,
randomizado para o uso de CPAP versus CPAP
placebo e demonstrou, na análise pareada, que
sujeitos avaliados apresentaram melhora
estatisticamente significativa nos testes
neuropsicológicos, apesar da diferença ter sido
pequena53(A).

O uso de inibidores da acetilcolinesterase
parece ser eficaz na atenuação da SAHOS.
Demonstra-se que o uso de donepezil diminuiu
o índice de apneia e hipopneia. Uma possível

explicação para tal achado seria a ação da
acetilcolina via central e periférica, no controle
ventilatório54(A).

Outras modalidades de tratamento menos
eficazes, como o uso de dispositivo intraoral e
cirurgias (como a uvulopalatofaringoplastia) não
foram estudados até o momento em idosos com
demência.

Recomendação
Apesar de a SAHOS ser uma doença

muito prevalente em dementados50(B), não
há evidência suficiente no momento que
sustente a recomendação do seu tratamento
neste grupo de pacientes. Alguns estudos
sugerem que  o  uso  de  CPAP ou de
inibidores de acetilcolinesterase pode ser
útil53,54(A).

8. HÁ ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO NÃO

MEDICAMENTOSO PARA DA?

Trabalhos sobre abordagens não
farmacológicas em pacientes dementados têm
dificuldade de definir eficácia de cada uma das
técnicas, sendo ainda necessários novos
trabalhos para respostas mais definidas55(B),
além disso, nenhuma das abordagens impede a
progressão da doença.

 As intervenções não-farmacológicas
para a DA têm como objetivos ter impacto
na qualidade de vida do paciente e família,
por meio do enfrentamento da doença,
elaboração do luto e das perdas funcionais;
organização da rotina da família e adaptação
do ambiente às necessidades do paciente.
Essas intervenções dependem do cenário
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clínico e das necessidades individuais de
cada paciente. É importante controlar a dor
crônica,  se  e la  exist i r 36(B ) ;  aval iar  a
necessidade de aparelhos auditivos, para
evitar exclusão por surdez56(B); estimular
o  comportamento adequado com
recompensas. Atividades de relaxamento e
atividades ocupacionais podem beneficiar
tanto o paciente quanto o cuidador.

O benefício do toque terapêutico ainda
necessita de avaliação em população mais
expressiva57(A) .  A musicoterapia com
intervenção através do estilo musical preferido
do paciente parece que pode melhorar a
agitação do demenciado, porém estes
resultados ainda necessitam ser melhor
avaliados37(B)58(C).

A magnitude de melhora dos sintomas
neuropsiquiátricos com a terapia com luz não
foi significativa35(A) e a reabilitação cognitiva
ainda não tem provas consistentes que prove sua
eficácia em pacientes com demência em fase
inicial da doença59,60(A).

Recomendação
Nenhuma das inter venções não-

farmacológicas para a DA impede a progressão
da doença. Têm o objetivo de melhorar a
qualidade de vida dos pacientes e familiares. A
terapia com luz não trouxe melhora sig-
nificativa35(A) e a reabilitação cognitiva não
demonstrou eficácia59(A). Outras interven-
ções ainda precisam ser melhor ava-
liadas37(B)57(A)58(C).

9. A ATIVIDADE FÍSICA PODE PREVENIR O

DECLÍNIO COGNITIVO DO PACIENTE COM

DA?

Idosos com situação de risco, já com
prob lemas  de  memór ia ,  porém sem
diagnóst ico de demência confirmado,
beneficiam-se da atividade física regular,
provavelmente por proporcionar a prevenção
do declínio cognitivo com NNT=9060(A).
Entretanto, a atividade física não previne o
declínio cognitivo progressivo do paciente
com o diagnóstico de DA.

Atividade física regular, de intensidade
moderada, como a caminhada, realizada
durante 50 minutos, três vezes por semana,
em regime domiciliar e individualizado,
durante 24 semanas consecutivas tem efeito
superior (melhora de 0,73 pontos) ao
t ra tamento usua l  com mater ia i s
educacionais (melhora de 0,04) na melhora
da cognição em idosos com problemas de
memória em r isco de demência, com
NNT=90. O início da melhora é observado
após seis meses de treinamento e o efeito
terapêutico persiste até pelo menos 12
meses após o término da realização dos
exercícios60(A).

Ainda há controvérsia sobre o efeito da
atividade física na redução do risco do
desenvo lv imento da  DA61,62(B ) .
Entretanto, a atividade física regular na
forma de caminhada três ou mais vezes por
semana, na intensidade maior que a pessoa
consegue, pode desempenhar um fator
protetor do declínio da cognição e da
demência em idosos, principalmente na
mulher idosa62,63(B).

Há evidência de que a atividade física
regular previne o declínio cognitivo64-68(B)
e a demência em idosos64-68(B).
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Recomendação
A atividade física previne o declínio cognitivo

do idoso com problemas de memória60(A) e
também nos idosos dementados64-66(B).
Entretanto, a atividade física não previne o
declínio cognitivo progressivo do paciente já com
o diagnóstico de DA60(A).

10. A ATIVIDADE FÍSICA PODE BENEFICIAR OS

PACIENTES COM DA?

Idosos que realizam atividade física em alta
intensidade têm risco reduzido pela metade de
desenvolver a DA (OR=0,5; IC95% 0,28-
0,98)62(B).

A realização de atividade física de lazer desde
a idade adulta média está associada ao menor
risco de desenvolver a DA (OR=0,5; IC95%
0,28-0,98)62(B), (OR=0,48; IC95% 0,25-
0,91)69(B) e demência (redução de 32%)66(B),
(OR=0,38; IC95% 0,17-0,85)69(B).

Exercícios aeróbios, realizados duas vezes
por semana, podem retardar a progressão da
incapacidade física na DA70,71(A). Programa
individualizado e gradual de exercícios
terapêuticos, ministrado por profissional de
saúde, durante uma hora, duas vezes por
semana, durante 12 meses, retarda de modo
significante em 1/3 a progressão (piora) da
incapacidade física em doentes com Alzheimer
residentes em casas de repouso comparado ao
tratamento usual sem exercícios, com
NNT=1870(A). O programa de exercícios tem
início com intensidade leve e aumento gradual
e progressivo. O programa de exercícios inclui
exercícios aeróbios, como caminhadas em
circuito fechado (com barras de segurança) em
50% do tempo, na intensidade que exacerba a

respiração, porém não tira o fôlego; exercícios
de fortalecimento muscular de membros
inferiores como o agachamento, elevação lateral
dos membros inferiores na posição ortostática
e levantar na ponta dos pés ou da cadeira.
Inclui ainda exercícios de flexibilidade e
equilíbrio de membros inferiores, caminhada
em trilha com cones e hoops no chão e
exercícios no chão70(A).

Recomendação
Recomenda-se atividade física desde a idade

adulta média, pois está associada ao menor risco
de desenvolver a DA62,65(B) e demência68,69(B).
Ela retarda, de modo significante, a progressão
da incapacidade física funcional de doentes com
Alzheimer70(A).

11. SINAIS MOTORES PODEM PREDIZER O CURSO

DA DA?

Quedas representam um importante
problema de saúde pública nos idosos e estão
associadas a aumento do risco de dependência,
lesão corporal e morte.  Fatores de risco para
quedas incluem idade avançada, uso de múltiplas
medicações, alteração cognitiva, depressão,
hipotensão ortostática, bem como alterações de
visão, força muscular, equilíbrio, ou dificuldade
na marcha. Pessoas com DA estão em um triplo
aumento do risco de quedas72(B), e têm o dobro
da fratura em comparação a idosos cogniti-
vamente normais73(B).

Estudos mostram que os pacientes com DA
que apresentam alterações motoras têm maior
risco de apresentar múltiplas quedas, destacando
a importância de identificar indivíduos com risco
excepcionalmente alto de quedas74(B).
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A cadência diminuída na marcha deve ser
analisada como preditor de queda em indivíduos
portadores de DA74(B).

A presença de sinais de comprometimento
motor, tais como alteração da mobilidade,
equilíbrio, marcha e dificuldade em tarefas
combinadas é observada em estágios iniciais da
DA e não em outras desordens cognitivas75(B).

A prevalência de sinais motores aumenta de
acordo com a cronicidade da DA76(B).

A presença de sinais motores no decurso da
DA está associada com maior risco de declínio
cognitivo e funcional, institucionalização e
morte, porém há uma diferença entre os sinais
motores apresentados e a evolução do
paciente76(B).

A presença isolada de tremor é associada
ao aumento de risco de declínio cognitivo, a
presença de bradicinesia é associada com maior
risco de declínio funcional e a presença de
alterações posturais e de marcha com o
aumento de risco para institucionalização e
morte7(A).

Recomendação
Sinais motores predizem o curso da DA. A

presença de tremor associa-se ao declínio cognitivo,
a presença de bradicinesia aumentam o risco de

declínio funcional e mudanças posturais e da
marcha aumentam o risco de institucionalização
e morte76(B). É fator preditor de quedas a
diminuição da cadência na marcha74(B).

12. HÁ RISCOS OU EFEITOS ADVERSOS NA

REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS EM DOENTES COM

DA?

Não há relatos de efeitos adversos graves da
atividade física em doentes com DA, mesmo de
grau moderado e grave60,70(A). A ocorrência de
quedas, fraturas e morte é similar à observada
no tratamento médico usual destes doentes70(A).
Também não há relato de mal-estar ou síncope
durante a realização dos exercícios70(A).

Recomendação
Enquanto o paciente portador de DA não

tiver mudanças posturais ou de marcha que
impeçam a atividade física, poderá realizar
exercícios com riscos semelhantes ao tratamento
médico usual70(A).
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