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Resumo: O comprometimento cognitivo leve (CCL) é considerado uma fase transitória do 

processo de envelhecimento para os quadros demências. Aumentando o risco dos idosos com 

CCL progredirem para demências como a doença de Alzheimer (DA). A dança, considerada 

uma prática aeróbica, produz um efeito neuroprotetor nas patologias degenerativas e ainda 

acessa domínios relacionados à coordenação motora, à cognição, ao lazer e à interação social, 

tornando-se benéfica e engajadora. Objetivos: Avaliar o impacto da dança no estado cognitivo 

global, na função cognitiva, na função executiva e na atenção em idosos com CCL; e observar 

se a dança promove redução do declínio cognitivo, prevenindo o desenvolvimento de 

demências em idosos com CCL. Métodos: Trata-se de uma revisão sistemática com meta-

análise. Todos os artigos selecionados para a análise foram encontrados nas bases de dados 

Medical Literature Analises and Retrirval System Online (MEDILINE) via PUBMED, 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e a Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO) via BIREME. Resultados: De 137 artigos encontrados, 

quatro foram incluídos na análise, baseados nos critérios de elegibilidade. Nos estudos 

analisados, o grupo de dança (GD) em relação ao grupo controle (GC), mostrou ser efetivo na 

melhora da função cognitiva e do estado cognitivo global, porém para a função executiva e a 

atenção os resultados não se mostraram eficazes. Considerações finais: A dança como terapia 

apresenta benefícios para a função cognitiva e estado cognitivo global dos idosos com CCL, 

porém os resultados não foram suficientes para indicar que a intervenção previne quadros 

demenciais. 

 

Palavras-chave: Idosos. Meia-idade. Terapia através da Dança. Transtornos Mentais.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O comprometimento cognitivo leve (CCL) foi descrito, inicialmente, como um leve 

acometimento de memória sem, necessariamente, interferir nas atividades de vida diária 

(AVDs) (PETERSEN, 2016). Atualmente, é considerado um estágio de transição entre o 

processo de declínio esperado através do envelhecimento e quadros demenciais, aumentando o 

risco de desenvolver demências como a doença de Alzheimer (DA) (ZHU et al., 2018), 

demência vascular, demência frontotemporal, e doença nos corpos de Lewy (SANFORD, 

2017). 

 Alguns estudos explanam que o uso de intervenção farmacológica se mostra pouco 

eficaz no retardo da progressão do CCL em demências (CLEMENTE; RIBEIRO-FILHO, 2008; 

AGUIÑAGA; MARQUEZ, 2017). Em contramão, já foi possível observar que a prática de 

atividade física (AF), predominantemente aeróbica, apresenta efeitos neuroprotetores em 

indivíduos com alterações neurodegenerativas (DELABARY et al., 2017). Quando comparada 

com outras práticas de AF, a dança apresenta alguns benefícios que acessam as demandas de 

coordenação motora, cognição, lazer e interação social (LAZAROU et al., 2017). A dança é 

apontada como uma das formas mais primitivas de comunicação e de movimentos que o corpo 

pode executar (TEIXEIRA-MACHADO; ARIDA; MARI, 2019). 

 Desta forma, a dança se mostra uma modalidade de intervenção que encoraja a 

participação social em grupos e na sociedade, possuindo uma carga cultural que promove 

interação e entretenimento (DOI et al., 2017; AGUIÑAGA; MARQUEZ, 2017). A partir do 

exposto, os objetivos desta revisão sistemática são (i) avaliar o impacto da dança no estado 

cognitivo global, na função cognitiva, na função executiva e atenção em idosos com CCL; e (ii) 

observar se a dança como intervenção promove redução do declínio cognitivo, prevenindo o 

desenvolvimento de demências em idosos com CCL. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Definições sobre transição demográfica 

 

 O conceito de transição demográfica é apresentado como um termo utilizado para 

descrever o processo da redução dos altos índices de fecundidade e mortalidade, de acordo com 

o progresso social (KINSELLA; PHILLIPS, 2005).  O primeiro modelo que exprime essa teoria 
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surgiu em 1929 correlacionando o crescimento populacional com o avanço socioeconômico dos 

países europeus, durante a revolução industrial.  

 No artigo Population, o autor definiu, de acordo com o processo de transição 

demográfica, três grupos populacionais: A, B e C. Dessa forma, foi observado que, através da 

dinâmica do crescimento populacional, houve uma redução das taxas de fecundidade e de 

mortalidade, além de mudanças no estilo de vida, passando de uma sociedade rural para uma 

sociedade urbana e moderna, com trabalho e saneamento (THOMPSON, 1929). 

 O primeiro grupo era constituído por países que apresentaram um rápido declínio nas 

taxas de fecundidade e natalidade, estagnando o crescimento populacional. O grupo B constituía 

os países com declínio de ambas as taxas, mas apresentando, inicialmente, uma redução na taxa 

de mortalidade, favorecendo um aumento populacional devido a maior expectativa de vida. Já 

o grupo C, era composto por países sem controle das taxas de fecundidade e mortalidade 

(THOMPSON, 1929).  

 Partindo da observação de Thompson, a transição demográfica ficou compreendida pela 

sequência de três etapas: (i) a redução na taxa de mortalidade, com elevadas taxas de natalidade, 

provocando um crescimento populacional elevado; (ii) seguida de uma redução das taxas de 

natalidade, reduzindo o ritmo do crescimento populacional; e (iii) por último, a manutenção de 

baixas taxas de natalidade e mortalidade, diminuindo o crescimento populacional (ALVES, 

2002). 

 Posteriormente, foi realizada a primeira tentativa buscando explicar as causas da 

transição demográfica, relacionando com o desenvolvimento socioeconômico (NOSTESTEIN, 

1945). O processo de modernização possibilitou condições para a obtenção de bens, resultando 

em um melhor padrão de vida, além da mudança de postura na cultura familiar, de comunidades 

agrárias para uma família urbana e de menor número. Além disso, a inserção de métodos 

contraceptivos também auxiliou para a redução da taxa de fecundidade (BECKER, 1993; 

NOSTESTEIN, 1945). 

  Corroborando com esse contexto, foi apontado que a quantidade de filhos pode ser 

observada como uma decisão econômica, relatando que a demanda por número de filhos 

depende da renda familiar e dos custos (BECKER, 1993). Entretanto, outros autores 

contrapõem a abordagem com fatores não econômicos associados ao contexto como, por 

exemplo, a pressão institucional para o casamento e a procriação (BLAKE, 1968), além de 

restrições de tempo e psicológicas (EASTERLIN, 1975). A “Teoria da Modernização”, como 

ficou chamada, não consegue explicar as transições das taxas de mortalidade e fecundidade da 

mesma forma, sendo incapaz de explicar casos específicos (KIRK, 1996).  
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 Para explicar a transição da taxa de mortalidade, duas escolas que não necessariamente 

se excluem abordam contextos divergentes (ALVES, 2002). A primeira escola defende que a 

melhoria do padrão de vida da população e a contribuição positiva do desenvolvimento 

econômico teriam maior influência na redução das taxas de mortalidade infantil, além do 

aumento da expectativa de vida na Inglaterra, no País de Gales e nos Estados Unidos (ALVES, 

2002). Além disso, é apontado que a redução de doenças infectocontagiosas e a melhoria 

nutricional ocorreram antes mesmo dos avanços e descobertas da medicina (MCKEOWN; 

RECORD; TURNER, 1975). 

 A segunda escola defende o enfoque médico como percursor da redução das taxas de 

mortalidade, através de novas tecnologias médicas e de saúde pública, noções de assepsia, uso 

de anestésicos, bactericidas e os avanços da quimioterapia. Embora defendidas por enfoques 

diferentes, uma escola não refuta categoricamente a outra. O processo de transição demográfica 

deve ser conceituado como um fato e não como uma teoria, não sustentando os diversos 

contextos experimentados em vários países baseado na generalização desse conceito (ALVES, 

2002). 

 

2.2 A relação entre a transição demográfica e o envelhecimento populacional 

 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde, o envelhecimento de uma população é 

basicamente constituído pela redução do número de crianças e de jovens ao mesmo tempo que 

o número de idosos aumenta (OMS, 2005). Até agora, o envelhecimento populacional segue 

como um fator associado às regiões mais desenvolvidas, já que nessas regiões, a população 

idosa também continua envelhecendo. Esse envelhecimento, antes restrito aos países 

desenvolvidos, ocorre de modo mais rápido em países em desenvolvimento (OMS, 2005; 

VASCONCELOS; GOMES, 2012). 

 Enquanto os países considerados “desenvolvidos” tornaram-se ricos antes da população 

envelhecer, os países ditos como “em desenvolvimento” estão envelhecendo antes mesmo de 

obter um aumento de sua riqueza (KALACHE; KELLER, 2000). Essa aceleração é 

acompanhada por mudanças drásticas nas estruturas familiares e de trabalho, onde os jovens 

migravam para os centros a procura de trabalho, as famílias eram menores (OMS, 2005). Na 

segunda metade do século XX o Brasil começou a sofrer mudanças pertinentes a primeira fase 

do processo de transição demográfica, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) (VASCONCELOS; GOMES, 2012). 
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 Neste período, o desenho da pirâmide etária mundial passou por uma mudança, que 

coloca o estudo sobre o envelhecimento em foco de ações de saúde, sociais e governamentais 

(CARVALHO; GARCIA, 2003). A redução das taxas de mortalidade, na verdade, acarreta num 

rejuvenescimento da população, ao invés do envelhecimento em si. É explicado que a redução 

da mortalidade em si, engloba mais as populações jovens e de recém-nascidos, que a curto 

prazo, promove um aumento expressivo na população de crianças, adolescentes e adultos jovens 

(CARVALHO; GARCIA, 2003; OMS, 2005). 

 Entretanto, o processo de envelhecimento não se caracteriza de forma homogênea para 

toda a população. O envelhecimento populacional propriamente dito, através um processo 

contínuo de estreitamento da base da pirâmide etária, iniciou, posteriormente, com o declínio 

das taxas da fecundidade com consequente redução no ritmo de crescimento populacional 

(CARVALHO; GARCIA, 2003; OMS, 2005). Buscando definir o que seria o processo ideal de 

envelhecimento, será abordado, em seguida, as definições sobre o envelhecimento e os fatores 

que influenciam nesse processo. 

 

2.3 Definições sobre o envelhecimento bem-sucedido 

 

 O termo envelhecimento bem-sucedido (EBS) é retratado, no início da década de 60, 

como uma declaração das condições individuais e sociais de vida, no qual se alcança a máxima 

satisfação e felicidade, considerando o sucesso de um segmento de indivíduos da sociedade sem 

custos elevados para outros segmentos. No artigo Successful aging, há a referência que sustenta 

o conceito de EBS a partir das teorias antagônicas: a teoria da atividade e a teoria do 

desengajamento (HAVIGHURST, 1961). A teoria da atividade parte do pressuposto que os 

indivíduos vivenciariam o EBS através da manutenção das atividades e das interações sociais, 

construídas até a meia-idade, pelo maior tempo possível (COSCO; HOWSE; BRAYNE, 2017). 

 Além disso, quando necessário, deveria haver a substituição de atividades, como o 

trabalho, quando forçado a se afastar; e de amigos e entes queridos quando estes morrerem 

(HAVIGHURST, 1961). Já a teoria do desengajamento aborda, com base na observação de 

senso comum, o afastamento natural das atividades sociais à medida que os indivíduos 

envelhecem, restringindo seu envolvimento nas atividades da meia-idade. Os autores da teoria 

do desengajamento, definem o envelhecimento como “um acontecimento mútuo e inevitável de 

retirada”, trazendo à tona o processo de envelhecimento com base nos aspectos 

sociopsicológicos (relação entre o indivíduo e a sociedade) (CUMMING; HENRY, 1961). 
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 Durante a década de 80, Rowe e Khan lideraram vários estudos no MacArthur Network 

Study of Successful Aging, juntamente com um grupo de 16 cientistas, buscando esclarecer os 

fatores determinantes para o EBS (MARTIN et al., 2015). Em 1988 foi possível identificar a 

influência de fatores externos e modificáveis nos padrões de desempenho físico como: a prática 

de AF, suporte familiar e social além do senso de “auto eficácia”, independentemente da 

existência de doenças e agravos não transmissíveis (DANTs) (BERKMAN et al., 1993). Após 

o lançamento da MacArthur Network Study of Successful Aging, outros estudos longitudinais 

investigaram os fatores determinantes para o EBS (GURALNIK; KAPLAN, 1989). 

 Entre esses estudos, o Alameda County Study, realizado na Califórnia (EUA), apontou 

que indivíduos com cor de pele branca e com menor idade, possuíam maior nível de função, 

juntamente com os hábitos de consumir moderadamente bebidas alcoólicas, possuir níveis 

moderados de massa corporal e não fumar (GURALNIK; KAPLAN, 1989). Já o Study of 

Minatoba elderly, identificou que o EBS de indivíduos de Manitoba, província do Canadá, está 

associado com a ausência de doenças como câncer, diabetes mellitus (DM) e distúrbios mentais, 

além da autopercepção de saúde e aposentadorias por doenças (ROOS; HAVENS, 1991). 

 Em 1987, foi proposto, no artigo “Human aging:Usual and Sucessful”, elucidar a 

contribuição dos fatores extrínsecos no processo de envelhecimento e a distinção entre 

envelhecimento típico e bem-sucedido (ROWE; KAHN, 1987). A dicotomia saúde-doença, 

presente nos estudos da época, direcionaram o conceito de EBS para indivíduos com pouca ou 

nenhuma perda das funções fisiológicas em relação a indivíduos com declínio funcional, 

considerado normal com o avanço da idade. Dessa forma, o conceito de envelhecimento era 

sustentado através da diferença entre idosos doentes e não-doentes, com disfunções ou não, 

constituindo a denominação “normal” e “bem-sucedido” (ROWE; KAHN, 1987). 

 Posteriormente, a definição sobre o conceito de EBS foi baseada em três domínios 

principais: baixa probabilidade de doenças e de incapacidades relacionadas a doenças; alta 

capacidade funcional cognitiva e física; e engajamento ativo com a vida. O primeiro domínio 

engloba, também, o conceito da ausência de fatores de risco determinantes para o aparecimento 

de doenças ou incapacidades. O domínio da alta capacidade funcional, explana sobre a real 

capacidade dos indivíduos realizarem atividades. Já o engajamento ativo com a vida possui um 

foco nas relações interpessoais e a produtividade ativa, envolvendo aspectos psicossociais 

(ROWE; KAHN, 1997). 

 Apesar da grande influência do conceito trazido, existe uma compreensão que a 

população dos estudos da época possuía uma base elitista, inviabilizando a generalização dos 

resultados e, consequentemente, restringindo o EBS a uma pequena parcela da população 
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(LUPIEN; WAN, 2004). Buscando, através de várias iniciativas, tornar o envelhecimento um 

processo positivo, a política de envelhecimento ativo, proposto pela OMS (2005), enfatiza que 

envelhecer não é uma questão individual, mas sim coletiva, facilitada por políticas públicas, 

além de iniciativas sociais e de saúde.  

 É pressuposto que para se envelhecer ativamente e de forma bem-sucedida é necessário 

promover melhores hábitos de estilo de vida, além de prevenir agravos nas condições de saúde 

(WHO, 2002). Atualmente, é relatado a existência de inúmeras críticas ao conceito de EBS, 

encontrando 29 definições operacionais em 28 artigo analisados (DEEP; JESTE, 2006). Dentre 

essas definições, os termos “envelhecimento saudável”, “envelhecimento produtivo”, “bom 

envelhecimento”, “envelhecimento vital” e “envelhecimento ativo” ainda são utilizados como 

sinônimos do EBS, de acordo com o aspecto considerado (DEEP; JESTE, 2006; MARTIN et 

al., 2015). 

 Apesar da falta de consenso sobre as definições das terminologias sobre o EBS, é 

preconizado a definição da OMS (2005) sobre o envelhecimento ativo, apresentada como a 

“otimização das oportunidades de saúde, participação, segurança, com o objetivo de melhorar 

a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas”. Desta forma, será utilizado 

esse conceito para definir os fatores determinantes que contribuem para o sucesso no 

envelhecimento ativo. 

 

2.4 Fatores determinantes associados ao envelhecimento bem-sucedido 

 

 De acordo com o explanado anteriormente, o processo de envelhecimento é global, 

ocorrendo mudanças biopsicossociais específicas de acordo com os fatores que influenciam a 

vivência de cada população (BRASIL, 2006). Sendo um fenômeno dinâmico, o processo de 

curso de vida considera “[...] o desenvolvimento, a história e a importância dos relacionamentos 

ao longo do tempo” (CANÊDO; LOURENÇO, 2018, p. 52), criando várias experiências e 

“fórmulas” distintas para o EBS. São definidos seis domínios como fatores determinantes para 

um envelhecimento ativo, sendo eles: aspectos comportamentais, condições pessoais, fatores 

sociais, fatores econômicos, ambiente físico e os serviços sociais e de saúde (OMS, 2005). 

 Fatores transversais, como a cultura e o gênero, são levados em consideração por 

determinarem a estrutura social e os valores culturais construídos, refletindo como o processo 

de envelhecimento é visto dentro da sociedade e os como os seis domínios citados acima são 

encarados. As diferenças de gênero dentro de uma sociedade apontam padrões socioculturais 

do comportamento humano, revelando fatores que podem estar associados com a qualidade de 
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vida durante o curso da vida (OMS, 2005). Em muitas sociedades, a mulher possui um status 

social inferior, possuindo mais restrições quanto ao acesso a alimentos saudáveis, melhores 

condições de trabalho, saúde e educação (CAMPOS; FERREIRA; VARGAS, 2015). 

 Em contramão, os homens constituem a maior parcela da população sujeita a lesões 

incapacitantes e laborais, suicídios, mortes devido a acidentes e violência. Além disso, os 

homens assumem piores hábitos de vida, como tabagismo, alcoolismo e o consumo de drogas 

(OMS, 2005). Os fatores determinantes de aspecto comportamental, constituídos pelos hábitos 

de vida adotados de forma individual e social, possuem maior impacto no processo de 

envelhecimento em comparação a fatores intrínsecos, como a genética (CANÊDO; 

LOURENÇO, 2018). Possuir hábitos saudáveis são tidos muitas vezes como desnecessários na 

fase final da vida (OMS, 2005).  

Entretanto, os cuidados com a saúde, adotando hábitos mais saudáveis, são de grande 

importância para todas as fases do curso da vida, aumentando a longevidade e qualidade de 

vida dos indivíduos (FRANKLIN; TATE, 2009). O tabagismo, o consumo de álcool, a prática 

de atividades físicas, a obesidade e a dieta são os determinantes comportamentais mais 

difundidos e associados com a qualidade do envelhecimento (LAFORTUNE et al., 2016). 

Fumar ainda é um dos fatores de risco modificáveis mais importantes que afetam jovens e 

idosos, principalmente homens (OMS, 2005).  

É sabido que o tabagismo contribui para o desenvolvimento de doenças pulmonares 

como câncer de pulmão e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), além de estar associado 

com a redução da capacidade funcional e da expectativa de vida (PEEL; MCCLURE; 

BARTLETT, 2005; OMS, 2005; BARBOSA et. al., 2018). Levando isso em consideração, 

prevenir ou interromper o uso do tabaco é uma ação de saúde e social benéfica, já que previne 

doenças e contribui para a manutenção da qualidade de vida. Dentre os fatores modificáveis, a 

qualidade da alimentação influencia diretamente no desenvolvimento de doenças crônicas 

cardiovasculares ou metabólicas, principalmente quando associadas ao sedentarismo e a 

inatividade física (CAVALCANTI et. al. 2017). 

Diferente do tabaco, os estudos sobre o consumo do álcool possuem conflitos sobre os 

riscos e benefícios (OMS, 2005). Estudos apontam que o baixo consumo de bebidas alcoólicas 

pode apresentar efeitos protetores para doenças coronarianas e cardiovasculares 

(CAVALCANTI et. al. 2017). Apesar da possibilidade de ser utilizada de forma a contribuir 

para o EBS, a prevalência das associações entre o consumo de álcool e o envelhecimento é 

negativa, aumentando o risco de quedas e a lesões, além de possuírem interações com 

medicações utilizadas para o tratamento de doenças crônicas (BARBOSA et. al., 2018). 
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A obesidade e a desnutrição são problemas decorrentes da má alimentação, seja por 

excesso de calorias ou pela escassez de alimentos nutritivos (PEEL; MCCLURE; BARTLETT, 

2005; OMS, 2005). Esses problemas estão muito associados com a falta de informação 

nutricional, restrições socioeconômicas e a cultura de escolher alimentos ricos em gordura 

(OMS, 2005). A prática de atividades físicas proporciona benefícios físicos e psicossociais, 

prevenindo DANTs e, ainda, diminuindo o uso de medicamentos (OLIVEIRA et. al, 2017). A 

redução do declínio funcional é o principal objetivo de praticar exercícios físicos ao longo da 

vida (LAFORTUNE et al., 2016).  

 Embora os efeitos positivos da prática de exercício sejam bastante difundidos, a 

inatividade física ainda é muito comum na população idosa (OMS, 2005). É sugerido que a 

tomada de atitudes para estimular o “envelhecimento ativo” deve ser realizada através das 

políticas públicas de saúde e sociais, promovendo áreas e programas de promoção de saúde e 

prevenção de agravos (BRASIL, 2006). Em relação aos aspectos pessoais, o fator genético tem 

uma grande influência sobre o processo de envelhecimento (CANÊDO; LOURENÇO, 2017). 

Apesar dos fatores hereditários envolvidos na etiologia de diversas patologias, os determinantes 

ambientais possuem maior impacto nos desfechos da velhice (OMS, 2005). 

 A maior exposição aos fatores externos (comportamentais, ambientais e 

socioeconômicos), ao longo do percurso da vida, é apontada como a principal razão para os 

idosos adoecerem mais (CANÊDO; LOURENÇO, 2017). Dentre os determinantes ambientais 

podem ser incluídos o impacto dos agentes químicos, físicos e biológicos sobre a saúde dos 

indivíduos (CARRAPATO; CORREIA; GARCIA, 2017). Ambientes adequados e acessíveis 

aos idosos podem se apresentar como facilitadores, enquanto o inverso se mostra uma barreira, 

afetando as populações e seu desenvolvimento socioeconómico. 

 Existe uma preocupação quanto a poluição do ambiente, com os fatores climáticos e 

com as políticas públicas (transporte, moradia e ar puro) em relação ao impacto sobre a saúde 

do idoso (OMS, 2010; CARRAPATO; CORREIA; GARCIA, 2017). Ao se falar de 

determinantes sociais, deve-se observar a relação entre a forma como a sociedade está 

organizada e a condição de saúde de sua população, investigando “os fatores sociais, culturais, 

étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de 

saúde e seus fatores de risco na população” (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007, p. 78).  

 Isolamento social e familiar, analfabetismo, maus-tratos e exposição a situações 

conflitantes, aumentam os riscos de deficiências e morte precoce (OMS, 2005). Já em relação 

aos determinantes econômicos, três aspectos são ressaltados como mais influentes, são eles: a 

renda, o trabalho e a proteção social (OMS, 2005). Indivíduos de baixa renda, 
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independentemente da idade, possuem um risco maior de desenvolverem doenças, e os idosos 

se apresentam particularmente vulneráveis (OLIVEIRA et al., 2017). Ainda, idosos latinos 

possuem maiores probabilidades de desenvolver DA e maior declínio cognitivo quando 

associado com baixos níveis de educação e de renda (AGUIÑAGA; MARQUEZ, 2017). 

 De forma direta, as oportunidades e as condições de trabalho estão associadas com a 

renda, proporcionando melhores condições de moradias, alimentação e proteção social 

(CARVALHO, 2013). Além disso, a participação ativa, promovida pela atividade laboral, 

contribui para o processo de envelhecimento ativo através do trabalho formal, informal ou 

voluntário, podendo também ser realizadas em casa e na comunidade inserida (CARRAPATO; 

CORREIA; GARCIA, 2017). 

 Porém, a possibilidade e o incentivo das atividades laborais entre os idosos não exclui a 

importância dos programas de seguridade social, de aposentadorias e de pensões que, muitas 

vezes, são as únicas rendas utilizadas para a manutenção do lar (CARVALHO, 2013). Isso 

acontece porque, muitas vezes, em países em desenvolvimento, os idosos são responsáveis pela 

administração do lar e pelo cuidado com crianças (OMS, 2005). 

  

2.5 Comprometimento cognitivo leve e o desenvolvimento de demências 

 

 Com o aumento da população e o processo de transição demográfica, o número de 

indivíduos com doenças crônicas associadas ao processo de envelhecimento acompanha esse 

crescimento (JERÔNIMO, 2018). Definido como um declínio cognitivo associado ao 

envelhecimento, o CCL é caracterizado como um estágio de transição entre o envelhecimento 

sadio e o desenvolvimento de demências (TANGALOS; PETERSEN, 2018). O termo CCL foi 

introduzido na literatura em 1988 e, posteriormente, em 1999, um grupo de pesquisadores da 

Mayo Clinic propuseram os primeiros critérios clínicos baseados no estágio III da Global 

Deterioration Scale (REISBERG; FERRIS; DE LEON, 1988; PETERSEN et al., 1999). 

 A necessidade de definir uma “janela” existente entre o diagnóstico dicotômico e 

possuir demência ou não, reforçou a busca pela elaboração desse termo (PETERSEN et al., 

2014). As primeiras pesquisas sobre o CCL, seguindo os critérios da Mayo Clinic, buscavam 

apenas elucidar as alterações nos domínios relacionados a memória, relacionando diretamente 

o CCL com a demências (VEGA; NEWHOUSE, 2014). Desde 1997 é citado que os critérios 

de diagnósticos do CCL incluem os seguintes aspectos: alterações de memória; ausência de 

alterações nas AVDs; função cognitiva normal; função de memória anormal para a idade; e 

ausência de demência (PETERSEN, 1999). 
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 Almejando um consenso internacional, em 2003, foi realizado um simpósio-chave 

em Estocolmo, Suécia, com objetivo de conduzir publicações sobre os critérios de diagnostico 

para o CCL (PETERSEN, 2014). Assim, dois objetivos foram traçados: ampliar o espectro da 

percepção do CCL além dos domínios de memória, concordando em haver subtipos de 

manifestações do CCL; e reconhecer que a progressão do CCL também pode evoluir para outras 

doenças, e não apenas para a DA (PETERSEN, 2014; PETERSEN, 2016). Em sua quinta 

edição, o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, classificou o CCL como um 

distúrbio neurocognitivo leve (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013). 

 Foi especificado que, em seu diagnostico, deve haver o declínio subjetivo e objetivo 

de, no mínimo, um dos seis domínios apresentados (aprendizagem e memória, função social, 

linguagem, função visuoespacial, atenção ou função executiva),sem interferir diretamente nas 

AVDs e sem estar associada com quadros de delírio ou outros transtornos psicológicos 

(PETERSEN, 2014; SANFORD, 2017). Como foi observado, com o avanço das pesquisas e 

com as discussões acerca das definições, ficou evidente a existência de subtipos clínicos do 

CCL. Indivíduos com CCL podem, de acordo com os critérios clínicos, ser classificados em 

duas categorias: CCL amnésico (CCLa), e CCL não-amnésico (CCLna) (VEGA; 

NEWHOUSE, 2014). 

 Ainda, quanto ao comprometimento, pode-se determinar o CCL como de único 

domínio (UD) ou de múltiplos domínios (MD) (PETERSEN, 2014). Dessa forma, podemos 

observar quatro subtipos do CCL, sendo elas: CCLa UD; CCLa MD; CLLna UD e CLLna MD. 

O subtipo CCLa UD é a forma mais comum de apresentação, estando diretamente relacionada 

a progressão da DA, se diferenciando do declínio funcional e cognitivo esperado do 

envelhecimento devido a uma evolução instável e declínios cognitivos severos (BARBOSA et 

al., 2015; TANGALOS; PETERSEN, 2018). 

 Quando, além do comprometimento de memória, existe a coexistência de alterações 

de outros domínios como linguagem, função executiva e habilidade visuoespacial, é 

caracterizado o CCLa MD, sem necessariamente apresentar dificuldades em realizar AVDs 

(VEGA; NEWHOUSE, 2014; BARBOSA et al., 2015). O CCLna pode ser UD, quando referida 

a indivíduos com comprometimento em apenas um domínio, dos seis domínios considerados, 

com exceção da memória, ou, ainda MD, quando há comprometimento em dois ou mais 

domínios, também com exceção da memória (VEGA; NEWHOUSE, 2014; BARBOSA et al., 

2015; TANGALOS; PETERSEN, 2018). 

 No artigo Mild Cognitive Impairment as diagnostic entity, é abordado que a 

variabilidade etiológica do CCL, correlacionando os subtipos, pode ter grande importância para 
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indicar de que forma a evolução demencial será apresentada nos indivíduos (PETERSEN, 

2004). Ainda sobre o processo de desenvolvimento do CCL, são apontados como fatores de 

risco: a idade, o sexo masculino, histórico familiar de alterações cognitivas e demências, 

presença de alterações vasculares como hipertensão, doenças coronarianas e acidente vascular 

encefálico (AVE), além de outras condições médicas como DPOC, depressão e DM 

(SANFORD, 2017). 

 Em relação as tentativas de explicar a relação patofisiológica do CCL, alguns 

estudos avaliaram potenciais indicadores para o desenvolvimento de demências, buscando 

identificá-los. Entre as explicações citadas, estão a presença do alelo Apolipoproteína E (apoE), 

neuroimagem focada no volume do hipocampo e anormalidades no desempenho em tarefas de 

memória. A relação do gene apoE no desenvolvimento da DA, implica basicamente no 

catabolismo de componentes ricos em triglicérides no corpo humano, sugerindo que os níveis 

de colesterol possuem um papel na patogênese da doença (PETERSEN, 2004). 

 A variação do gene se dá através de três mutações, formando os alelos e2, e3 e e4, 

mais comuns (OJOPI; BERTONCINI; NETO, 2004). Graças a um estudo em 1993, foi 

observado uma maior frequência de apoE e4 em indivíduos com maior disponibilidade de 

possuírem a DA (SAUNDERS et al., 1993). Posteriormente, foi apontado um link direto da 

presença do alelo apoE e4 com altos níveis da proteína beta-amilóide (Aβ) no cérebro 

(CALDERÓN-GARCIDUEÑAS; DE LA MONTE, 2017). 

 Essa proteína é produzida naturalmente pelo cérebro, onde, em quantidades muito 

pequenas, são necessárias para manter a viabilidade dos neurônios, além de serem eliminadas 

pelo líquido cefalorraquidiano (LCR) (CAVALCANTI; ENGELHARDT, 2012). Quando os 

níveis dessa proteína são elevados, ocorre uma deposição e agregação extracelular, formando 

placas neuríticas, ou placas senis (SERENIKI; VITAL, 2008). O aumento da presença da 

proteína Aβ acarreta, também, na hiperfosforilação de uma outra proteína, chamada tau. Dessa 

forma, a proteína fosfo-tau se redistribui, do interior dos axônios, para os dendritos neuronais, 

formando um aglomerado juntamente com as placas senis (SERENIKI; VITAL, 2008). 

 Essa agregação acarreta uma alteração nas sinapses e morte neuronal das regiões 

cerebrais responsáveis pelas funções cognitivas, principalmente o hipocampo (CAVALCANTI; 

ENGELHARDT, 2012). O hipocampo é uma estrutura heterogênea, localizada nos lobos 

temporais, que possui áreas histologicamente especializadas como o subículo, o cornu ammonis 

(CA), subdividido em quatro partes (CA1, CA2, CA3 e CA4), e o giro denteado (ISOLAN et 

al., 2007; REHFELD et al., 2017). As regiões CA3 e o giro denteado são apontados como 

responsáveis no processo de memória e na recordação de memórias recentes, enquanto a área 
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CA1 está relacionada com o reconhecimento e a recordação de memórias tardias (REHFELD 

et al., 2017). 

 O giro denteado do hipocampo é uma região bastante afetada no processo de 

envelhecimento e, em indivíduos com CCL e DA, existe uma degeneração progressiva dessa 

região (REHFELD et al., 2017). Apesar disso, essa região é uma das poucas regiões cerebrais, 

enquanto adulto, que possui capacidade de realizar neurogênese, processo importante para a 

formação de novas memórias e de memória espacial (AHLSKOG et al., 2011; REHFELD et 

al., 2018). É sugerido que a o processo de aprendizagem de habilidades motoras podem gerar 

impactos no volume da região do hipocampo, sem necessariamente apresentar alterações 

cardiorrespiratórias (TEIXEIRA-MACHADO; ARIDA; MARI, 2019).  

 É descrito que todos os subtipos do CLL estão correlacionados com a progressão da 

DA, mesmo apresentando quadros onde a função de memória se mostre preservada 

(PETERSEN, 2016). Quadros de depressão se mostram associados aos subtipos que apresentam 

alterações na memória como o CCLa UD e MD (PETERSEN, 2004; PETERSEN, 2016). Além 

disso, AVE, demência dos corpos de Lewy e demência frontotemporal se mostram incidentes 

em indivíduos que anteriormente foram caracterizados com CCLa MD (PETERSEN, 2004; 

PETERSEN, 2016). 

 A demência de origem cerebrovascular é o segundo tipo de demência mais comum 

e pode estar associado com a DA, caracterizando a demência mista. Os sintomas neurocogitivos 

da demência vascular estão associados com as áreas cerebrais acometidas. A progressão do 

declínio cognitivo pode ocorrer de forma gradual e lenta ou de forma aguda, podendo ser 

flutuante em seu curso. A degeneração frontotemporal ou demência frontotemporal é 

caracterizada pela hipotrofia ou atrofia dos lobos frontais e temporais. Esse processo de atrofia 

é causado pela presença predominante de emaranhados compostos pela proteína tau 

hiperfosforilada e pela proteína ubiquitina (HUGO. GANGULI, 2014; RADANOVIC; 

STELLA; FORLENZA, 2015). 

 A demência dos corpos de Lewy é caracterizada principalmente pelo 

desdobramento da alfa-sinucleína e pela agregação dentro dos corpos patognomônicos de 

Lewy, que também são encontrados na doença de Parkinson (DP). A principal distinção entre 

a demência dos corpos de Lewy e a demência da DP é baseada na sequência temporal do 

comprometimento cognitivo e do distúrbio do movimento. No primeiro, o comprometimento 

cognitivo precede o início do parkinsonismo, enquanto no último, o comprometimento 

cognitivo ocorre no contexto onde a DP se encontra estabelecida (HUGO. GANGULI, 2014). 



23 
 

 
 

 Embora a maioria das demências não apresentem cura, o rastreio e a intervenção 

adequada se mostram potencialmente importantes na reversão dos quadros demenciais 

(MENEZES et al., 2016). É recomendado pela Academia Americana de Neurologia o 

diagnóstico do CCL, principalmente o subtipo CCLa, para a detecção precoce de demências, já 

que é apresentado uma taxa de 10% a 15% de conversão para o diagnóstico de DA 

(CHARCHAT-FICHMAN et al. 2005). 

 Já foi observado que o uso de medicações não mostra efeito para tratar o CCL. Em 

contramão, as intervenções conservadoras como a prática de exercícios aeróbicos, atividades 

mentais e atividades que envolvam engajamento social podem ajudar na redução do declínio 

cognitivo ou recuperação total da função cognitiva (LANGA; LEVINE, 2014; AREVALO-

RODRIGUEZ et al., 2015). Essas práticas devem consistir em reduzir os fatores de risco e 

prevenção de DANTS associadas ao desenvolvimento de demências, como doenças 

cardiovasculares e AVE (HUGO; GANGULI, 2014). 

 

2.6 Dança como terapia 

 

 É sabido que a prática de AF é uma intervenção que repercute no estilo de vida dos 

indivíduos, podendo retardar os declínios funcionais e cognitivos do envelhecimento e diminuir 

os riscos de desenvolver DANTs (OMS, 2005). O estudo de Lafortune et al. (2016) constatou 

que existe uma relação positiva e direta com a prática de AF e o EBS. Os autores apontam que 

a AF está associada com: menores riscos de desenvolver demência; melhores níveis de função 

cognitiva; menores incidências de diabetes e doenças cardiovasculares (LAFORTUNE et al., 

2016). 

 O National Institutes of Health declara, com uma visão niilista, que a AF deve ser vista 

como uma prática modificadora de doenças, influenciando no processo de adoecer 

(DAVIGLUS et al., 2010). Ainda, os autores citam que adultos engajados em AF regulares 

conseguem retardar os riscos de demências (AHLSKOG et al., 2011). É importante considerar, 

entre as várias modalidades, o tipo de exercício físico que irá proporcionar maior adesão ao 

indivíduo, além do efeito terapêutico de sua prática (FERNÁNDEZ-ARGÜELLES et al., 

2014). 

 Como uma intervenção psicoterapêutica, a dança possui demandas cognitivas e motoras, 

que utiliza movimentos livres do corpo para integrar aspectos emocionais, cognitivos, físicos e 

sociais (ABRAHA et al., 2017; FORCZEK; BAENA-CHICÓN; VARGAS-MACÍAS, 2017). 

A dança é caracterizada como um grupo de movimentos corporais, associados ou não com 
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música, seguindo uma coreografia ou através do improviso (KAPARTI et al., 2015). O ato de 

dançar é tão primitivo quanto a capacidade de andar, transpassando o comportamento humano, 

interligando a cultura de cada indivíduo (BROWN; MARTINEZ; PARSONS, 2006). 

 Ao longo dos anos, a dança assumiu um papel essencial dentro das culturas e práticas 

sociais, tornando-se ao longo dos anos uma expressão artística e entretenimento (KAPARTI et 

al., 2015). Além disso, dançar é demonstrada como uma forma cultural de socialização, 

entretenimento e lazer (BELZA et al., 2004). Em relação ao impacto da dança na 

neuroplasticidade cerebral, foi observado que a dança consegue integrar as funções cerebrais 

relacionadas com a auto percepção dos movimentos, interpretação musical e a emoção, 

requalificando o contexto ao manifestar os movimentos (TEIXEIRA-MACHADO; ARIDA; 

MARI, 2019). 

 Ao avaliar de forma estrutural, é observado um aumento no volume do hipocampo 

esquerdo, mais especificamente nas áreas CA1, CA2 e no subículo (TEIXEIRA-MACHADO; 

ARIDA; MARI, 2019). É sugerido que as alterações sobre o volume do hipocampo podem estar 

atribuídas aos diferentes estímulos presentes na prática da dança (REHFELD et al., 2017). 

Quando comparada com a prática de AF esportivas, a dança apresentou demandas de 

aprendizagem de sequências coreográficas, sendo responsável por um aumento na comunicação 

entre os hemisférios cerebrais, além de recrutar diferentes áreas motoras, somatossensoriais e 

cognitivas, através da realização de movimentos complexos (REHFELD et al., 2018). 

 

3 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

3.1 Modelo do estudo 

 

 Este estudo trata-se de uma revisão sistemática de literatura com meta-análise, realizada 

no período de agosto a dezembro de 2019, no Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA). Foi 

desenvolvido através das seguintes etapas: elaboração da pergunta norteadora; seleção das 

palavras-chave e descritores; estabelecimento dos critérios de elegibilidade, busca de artigos 

em bases de dados, avaliação dos artigos encontrados; interpretação e síntese qualitativa e 

quantitativa dos resultados encontrados. As etapas deste estudo foram embasadas no modelo 

PRISMA Statement 2009, para revisões sistemáticas e meta-análises. 

 Para a formular a pergunta-condutora utilizamos o acrônimo PICO: P = população, I = 

intervenção, C = comparação com outras intervenções e O = outcomes ou desfechos. Dessa 

forma, a pesquisa pode ser realizada de maneira replicável. A partir do consenso entre os dois 
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autores (L. S. C. e I. P. L. S), a seguinte pergunta-condutora foi elaborada: “Quais os benefícios 

da dança na prevenção de demências em idosos com comprometimento cognitivo leve?”. 

Assim, foi definido P = Idosos, I = Dança, C = Sem comparações com outras intervenções, e O 

= estado cognitivo global, função cognitiva, função executiva e atenção.  

 Ao selecionar as palavras-chave e descritores, observamos que o descritor “Aged” 

indexado no Medical Subject Headings (MeSH) possuía a seguinte descrição “A person 65 

through 79 years of age”. Então, também foi utilizado descritor “Middle aged” com a descrição 

“An adult aged 45 - 64 years” para abranger a busca. Além disso, foram utilizados descritores 

mais amplos, para abranger o maior número de resultados (Dance Therapy e Mental Disorders). 

 

3.2 Critérios de elegibilidade 

 

 Como critérios de elegibilidade foram incluídos apenas ensaios clínicos randomizados 

sem restrições de data de publicação e de idioma. Em relação à população, foram incluídos 

artigos que possuem população constituída por homens e mulheres em processo de 

envelhecimento e idosos com diagnóstico de comprometimento cognitivo leve. 

 Foram excluídos artigos que associaram outras intervenções com a dançaterapia, que 

apresentaram população com outros diagnósticos, que não abordaram a dança como uma 

intervenção ou que fugiram totalmente do tema proposto de acordo com a pergunta-condutora. 

Ainda, foram utilizados como critérios de exclusão artigos não disponíveis gratuitamente de 

forma integral, artigos que não abordaram a cognição da população como desfecho do estudo. 

 

3.3 Estratégia de busca 

  

 A busca de dados para análise foi realizada utilizando as bases de dados a Medical 

Literature Analysyis and Retrieval System Online (MEDLINE) via PUBMED, Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e a Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO) via BIREME. Como estratégia de busca avançada, foram realizadas 

combinações dos descritores indexados no Medical Subject Headings (MeSH) (Tabela 1). 

Além disso, foi realizada uma busca simples cruzando palavras-chave juntamente com alguns 

descritores indexados no MeSH para abranger os resultados da pesquisa (Tabela 2). 
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Tabela 1 - Estratégia de busca avançada nas bases de dados utilizando descritores indexados 

no MeSH. 

BASES DE 

DADOS 
ESTRATÉGIAS DE BUSCA 

RESULTADOS 

DA BUSCA 

MEDLINE 

(("Aged"[mesh]) AND "dance therapy"[mesh]) AND 

"mental disorders"[mesh] 
27 

(("Middle aged"[mesh]) AND "dance therapy"[mesh]) 

AND "mental disorders"[mesh] 
24 

LILACS 

(mh:(“aged”)) AND (mh:(“dance therapy”)) AND 

(mh:(“mental disorders”)) 
1 

(mh:(“middle aged”)) AND (mh:(“dance therapy”)) 

AND (mh:(“mental disorders”)) 
1 

SCIELO 

(mh:(“aged”)) AND (mh:(“dance therapy”)) AND 

(mh:(“mental disorders”)) 
0 

(mh:(“middle aged”)) AND (mh:(“dance therapy”)) 

AND (mh:(“mental disorders”)) 
0 
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Tabela 2 - Estratégia de busca simples nas bases de dados utilizando descritores indexados no 

MeSH e palavras-chave. 

 

 

 

BASES DE 

DADOS 
ESTRATÉGIAS DE BUSCA 

RESULTADOS 

DA BUSCA 

MEDLINE 

“aged” AND “dance therapy” AND “mild cognitive 

impairment” 
9 

“elderly people” AND “dance therapy” AND “mild 

cognitive impairment” 
7 

“aged” AND “dance” AND “mild cognitive impairment” 12 

“elderly people” AND “dance” AND “mild cognitive 

impairment” 
9 

“dance therapy” AND “mild cognitive impairment” 13 

“dance” AND “mild cognitive impairment” 32 

LILACS 

“aged” AND “dance therapy” AND “mild cognitive 

impairment” 
0 

“elderly people” AND “dance therapy” AND “mild 

cognitive impairment” 
0 

“aged” AND “dance” AND “mild cognitive impairment” 1 

“elderly people” AND “dance” AND “mild cognitive 

impairment” 
0 

“dance therapy” AND “mild cognitive impairment” 0 

“dance” AND “mild cognitive impairment” 1 

SCIELO 

“aged” AND “dance therapy” AND “mild cognitive 

impairment” 

0 

“elderly people” AND “dance therapy” AND “mild 

cognitive impairment” 

“aged” AND “dance” AND “mild cognitive impairment” 

“elderly people” AND “dance” AND “mild cognitive 

impairment” 

“dance therapy” AND “mild cognitive impairment” 

“dance” AND “mild cognitive impairment” 
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3. 4 Avaliação do risco de viés 

 

 A avaliação do risco de viés, dos ECR incluídos para análise, foi realizada através dos 

critérios estabelecidos pela Ferramenta da Colaboração Cochrane. De acordo com esta 

ferramenta, os ECR são classificados como baixo risco de viés, alto risco de viés ou risco de 

viés incerto. 

 Foram considerados os seguintes domínios: geração da sequência aleatória, ocultação 

da alocação, cegamento de participantes e profissionais, cegamento de avaliadores de desfecho, 

desfechos incompletos, relato de desfecho seletivo e outras fontes de vieses (CARVALHO; 

SILVA; GRANDE, 2013). A representação gráfica desta classificação foi gerada através do 

software Review Manager (versão 5.3). 

 

3.5 Desfechos 

 

 Esta revisão sistemática com meta-análise define como desfecho primário a cognição, 

considerando o estado cognitivo global e a função cognitiva, e funções cognitivas não 

relacionadas com a memória como atenção e função executiva. 

 

3.6 Meta-análise 

 

 A análise quantitativa dos ECR incluídos na análise foi realizada através do software 

Review Manager (versão 5.3), utilizando o cálculo da diferença de média com intervalo de 

confiança de 95% (IC 95%). A estatística I2 foi utilizada para indicar a heterogeneidade dos 

resultados das meta-análises, classificando como baixa, os valores próximos a zero, moderada, 

valores próximos a 50%, e alta, os valores próximos a 75% (SANTOS; CUNHA, 2013). Já o 

valor de p < 0,05 foi utilizado para indicar que os resultados foram estatisticamente 

significantes. 

 

4 RESULTADOS  

  

Dos 137 artigos identificados através das estratégias de busca, quatro foram incluídos 

para a análise após serem submetidos a avaliação de acordo com os critérios de elegibilidade. 

A avaliação dos artigos encontrados foi realizada pelos autores (I. P. S. L e L. S. C.) de forma 

independente, na qual, as informações obtidas foram cruzadas entre si para haver um consenso. 



29 
 

 
 

No caso de não haver consenso, um terceiro pesquisador (P. F. P. L) foi recorrido para realizar 

o julgamento. A síntese do processo de identificação, seleção, elegibilidade e inclusão dos 

artigos é apresentada no fluxograma Prisma Statement (Figura 1). 

 

Figura 1 - Fluxograma PRISMA com síntese dos resultados da estratégia de busca e seleção dos 

estudos para análise 
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4.1 Risco de viés 

 

 Após a identificação e a análise, cada domínio foi classificado como: baixo risco de 

viés, alto risco de viés ou risco de viés incerto. A classificação foi realizada individualmente 

pelos avaliadores L. S. C. e I. P. L. S. Em casos de divergências de resultados, um terceiro 

pesquisador (P. F. P. L) julgou os itens de cada domínio. A Figura 2 apresenta o resultado dos 

riscos de viés dos ECR analisados. 

 

Figura 2 – Avaliação do risco de viés 

 

4.1.1 Viés de seleção 

 

4.1.1.1 Geração de sequência aleatória 

 

 Todos os artigos analisados relatam realizar a randomização de sequência aleatória para 

a alocação dos participantes entre os grupos. Três deles descrevem a forma de randomização 

sendo: randomização computadorizada com esquema 1:1:1 (DOI et al., 2017); uso de algoritmo 

(LAZAROU et al., 2017); e sequência de randomização por computador realizada por um 

pesquisador independente (ZHU et al. 2018). Apenas um dos estudos incluídos na análise não 

descreve a forma de randomização (QI et al., 2019). Sendo assim, três artigos foram 

classificados como baixo risco de viés e apenas um como risco de viés incerto, segundo 

julgamento. 
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4.1.1.2 Ocultação de alocação 

 

 Apenas dois estudos alegam ocultar a alocação dos grupos através de mascaramento de 

avaliadores independentes (LAZAROU et al., 2017) e do uso de envelopes opacos 

sequencialmente enumerados (ZHU et al., 2018). Essas estratégias de ocultação de alocação 

caracterizam um baixo risco de viés. Os outros dois estudos analisados (DOI et al., 2017; QI et 

al., 2019) não apresentam informações suficientes para permitir o julgamento desses domínios, 

sendo classificados como risco de viés incerto. 

 

4.1.2 Viés de Performance 

  

4.1.2.1 Cegamento dos participantes e profissionais 

 

 Nenhum artigo analisado informa sobre o cegamento dos participantes e dos 

profissionais responsáveis pela intervenção do estudo. Apesar disso, apenas um estudo 

(LAZAROU et al., 2017) foi classificado como baixo risco, por alegar que a natureza da 

intervenção não permite o cegamento dos participantes. Os outros três estudos (DOI et al.¸ 

2017; ZHU et al., 2018; QI et al., 2019) não relatam informações sobre esse domínio e, por 

isso, são classificados como risco de viés incerto, mesmo possuindo natureza de intervenção 

semelhante ao estudo de Lazarou et al. (2017). 

 

4.1.3 Viés de detecção 

 

4.1.3.1 Cegamento de avaliadores de desfecho 

 

 Três estudos (DOI et al., 2017; ZHU et al., 2018; QI et al., 2019) realizaram o 

mascaramento dos avaliadores dos desfechos analisados, sendo classificados como baixo risco 

de viés, enquanto um (LAZAROU et al., 2017) não apresenta informações sobre este domínio 

e, desta forma, classificado como risco de viés incerto. 

 

4.1.4 Viés de atrito 

 

4.1.4.1 Desfechos incompletos 
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 Três estudos descrevem os dados relacionados aos desfechos propostos, além de 

informar a causa das perdas e exclusões dos participantes dos grupos. Com isso, foram 

classificados como baixo risco de viés. A diferença do número de perda foi de quatro 

voluntários no grupo controle (GC), 12 voluntários no grupo dança (GD) e 13 voluntários no 

grupo música (GM) (DOI et al., 2017); três perdas em ambos os grupos GC e GI (QI et al., 

2019); e duas perdas no GI e quatro no GC (ZHU et al., 2018).  

 Embora apresente as informações dos motivos de descontinuações e desistências, não 

foi possível correlacionar a quantidade de participantes da amostra que desistiram e/ou saíram 

do grupo com seus respectivos motivos no estudo de Lazarou et al. (2017). Além disso, houve 

a perda de 23 participantes no GI e apenas dois no GC. 

 

4.1.4.2 Relato de desfecho seletivo 

 

 Em relação a descrição dos resultados dos desfechos selecionados pelos ECR, apenas 

um artigo (LAZAROU et al., 2017) não relata o resultado de três instrumentos de avaliação: 

Hamilton Scale for Depression; Perceived Stress Scale (PSS) e o Beck Anxiety Inventory (BAI), 

utilizados para avaliar o humor. Os outros artigos apresentaram os resultados de todos os 

instrumentos propostos na metodologia (DOI et al., 2017; ZHU et al., 2018; QI et al., 2019). 

Desta forma, um artigo foi classificado como alto risco de viés, e os outros três, como baixo 

risco de viés. 

 

4.1.5 Outras fontes de viés 

 

 Na busca de outras fontes de vieses, não foram identificados problemas que não se 

enquadrassem nos outros domínios previamente avaliados. Para este domínio, todos os artigos 

analisados foram classificados como baixo risco de viés. 

 

4.2 Características da população 

 

Na Tabela 3 estão apresentadas as informações sobre os indivíduos dos artigos 

analisados. Essas informações estão dispostas em número, porcentagem ou em média com o 

desvio padrão (DP) e estão apresentadas separadamente entre os grupos de intervenção (GI) ou 

GC. A soma da quantidade de indivíduos envolvidos na amostra é de 393, onde 248 são do sexo 
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feminino. A quantidade de indivíduos que constituem os grupos GI e GC são similares em cada 

estudo analisado. 

 Em relação a idade dos participantes, foi observado uma variação entre 55 e 85 anos de 

idade. Já o nível de educação apresentou uma variação de 9.7 anos, com DP de 2.7, à 12 anos, 

com DP de 2.4, entre os artigos que apresentam esse dado em média com DP (DOI et al., 2017; 

LAZAROU et al., 2017; QI et al., 2019). Zhu et al. (2018) apresenta os níveis de educação dos 

participantes em categorias, onde, no total, sete participantes possuíam níveis de educação até 

o colegial; 28 até a universidade e 25 até a pós-graduação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Características da população dos ECR 

AUTOR, ANO 

(PAÍS) 

PARTICIPANTES 

n GRUPOS SEXO IDADE EDUCAÇÃO 

Doi et al., 2017 

(Japão) 
172 

GD=55 

GM=54 

GC=63 

GD= 28 M; 27 H 

GM= 31 M; 23 H 

GC= 29 M; 34 H 

GD= 75.70 ± 4.10 

GM= 76.20 ± 4.60 

GC= 76.00 ± 4.90 

GD= 11.30 ± 2.50 

GM= 11.60 ± 3.00 

GC= 12.00 ± 2.40 

Lazarou et al., 2017 

(Grécia) 
129 

GI= 66 

GC= 63 

GI= 53 M; 13 H 

GC= 48 M; 15 H 

GI= 65.89 ± 10.76 

GC= 67.92 ± 9.47 

GI= 11.40 ± 4.47 

GC= 10.31 ± 4.68 

Qi et al., 2019 

(China) 
32 

GI= 16 

GC= 16 

GI= 11 M; 5 H 

GC= 12 M; 4 H 

GI= 70.60 ± 6.20 

GC= 69.10 ± 8.10 

GI= 10.40 ± 2.60 

GC= 9.70 ± 2.70 

Zhu et al., 2018 

(China) 

60 

 

GI= 29 

GC= 31 

GI= 15 M; 14 H 

GC= 21 M; 10 H 

GI= 70.30 ± 6.70 

GC= 69.00 ± 7.30 

GI= 4 C; 11 U; 14 

PG 

GC= 3 C; 17 U; 11 

PG 

Legenda: n= número da amostra. GD= Grupo Dança. GM= Grupo Música. GI= Grupo Intervenção. GC= 

Grupo Controle. H= Homens. M= Mulheres. DP= Desvio Padrão. C= Colegial. U= Universidade/Faculdade. 

PG= Pós-graduação. 



34 
 

 
 

4.3 Características das intervenções 

 

 As características como o tipo da intervenção utilizada, duração e frequência estão 

apresentadas na Tabela 4, além dos testes clínicos utilizados na avaliação das variáveis em cada 

artigo analisado. Dos quatro artigos, apenas um comparou a dança com outra intervenção 

(música) (DOI et al., 2017), dois artigos utilizaram intervenção de educação em saúde no GC 

(DOI et al., 2017; ZHU et al., 2018). Dois artigos analisados não realizaram ou não 

especificaram as intervenções do GC (LAZAROU et al., 2017; QI et al., 2019). 

 Doi et al. (2017) fizeram a comparação do GD com dois grupos, o GM e o GC. A 

intervenção de música consistiu em praticar instrumentos de percussão por 60 minutos por 

sessão, uma sessão por semana durante 40 semanas. Já o GC era submetido a três aulas (90 

minutos cada) de educação em saúde durante as 40 semanas do estudo. As aulas de educação 

em saúde eram compostas por informações sobre o processo de envelhecimento, quedas, 

alimentação saudável, cuidados bucais e fragilidade. O GD utilizou sete modalidades de dança, 

enquanto Lazarou et al. (2017) optaram por utilizar 12 modalidades de dança no GI. Zhu et al. 

(2018) e Qi et al. (2019) utilizaram a dança aeróbica, seguindo um mesmo protocolo. Em 

relação a duração e a frequência dos estudos, houve variações.  

 Dois estudos apresentaram sessões com duração de 60 minutos, porém com uma e duas 

sessões por semana, respectivamente (DOI et al., 2017; LAZAROU et al.,2017). Zhu et al. 

(2018) e Qi et al. (2019) apresentaram protocolos iguais, com 35 minutos cada sessão, sendo 

três sessões por semana. 

 Doi et al. (2017) descrevem a existência de períodos de aquecimento e desaquecimento 

antes e depois do período de intervenção, entretanto não relatam o tempo de cada etapa. Lazarou 

et al. (2017) ressaltam que cada sessão de dança incluía um período de aquecimento de cinco 

minutos, revisando as sessões de dança anteriores, 45 minutos de novos materiais e um período 

de desaquecimento de 10 minutos com uma dança de preferência dos participantes. Já Qi et al. 

(2019) e Zhu et al. (2018) apresentam um período de aquecimento de cinco minutos, um 

período de dança aeróbica de 25 minutos com uma frequência cardíaca alvo e um período de 

desaquecimento de cinco minutos. 

 O período de aquecimento inclui a realização de passos juntamente com movimentos de 

respiração, movimentos de cabeça, flexão lateral e movimentos de giro. O período de dança 

envolvia movimentos de flexão de joelho, flexão de calcanhar, boxe, movimentos e ombro, 

chutes, passos quadrados, arranhões e saltos. Já o desaquecimento consistia em movimentos de 

ombro, de passos e respiração (ZHU et al., 2018; QI et al., 2019). 
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Tabela 4 - Características das intervenções 

AUTOR/ANO 

(PAÍS) 

TIPO DE INTERVENÇÃO DURAÇÃO E 

FREQUÊNCIA 

TESTES 

CLÍNICOS GI GC 

Doi et al., 2017 

(Japão) 

Programa de dança 

(Salsa, Rumba, Valsa, 

Cha-cha, Blues, 

Jitterbug e Tango); 

Programa de música 

(Conga) 

Educação em saúde 

60 minutos 

1x/semana 

40 semanas 

MEEM, Story 

memory recall 

test, TMT-A, 

TMT-B, Word 

list memory test 

Lazarou et al., 2017 

(Grécia) 

Programa de exercícios 

de dança 

(Tango, Valsa, Valsa 

vienense, Fox Trot, 

Rumba, Chachacha, 

Swing, Salsa, 

Merengue, Disco-
Hustle, Dança de salão 

tradicional grega) 

Sem intervenção 

60 minutos 

2x/semana 

10 meses 

MEEM, MoCA, 

RBMT, FAZ, 

NPI, GDS, BDI, 

Hamilton Scale 

for Depression, 

PSS, BAI, 

FRSSD, 

FUCAS, TMT-

B, ROCFT, 

RAVLT, TEA 

Qi et al., 2019 

(China) 

Programa de dança 

aeróbica com 

intensidade moderada 

especialmente 

projetada (SDMIAD) 

Não especificada 

35 minutos 

3/semana 

3 meses 

MEEM, MoCA, 

WMS-RLM, 

DST-F, DST-B, 

TMT-A, TMT-

B, SDMT, MRI, 

fMRI 

Zhu et al., 2018 

(China) 

Programa de dança 

aeróbica e conselhos 

preventivos baseados 

no estilo de vida 

Conselhos 

preventivos baseados 

no estilo de vida 

35 minutos 

3/semana 

3 meses 

WMS-RLM, 

MoCA, SDMT, 

TMT-A, TMT-

B, DST-F, DST-

B, FAQ, SF-36, 

GDS-15, ERP 

Legenda: GI= Grupo Intervenção. GC= Grupo Controle. MMSE= Mini-Mental State Examination. TMT-A= 

Trail Making Test A. TMT-B= Trail Making Test B. FUCAS= Functional Cognitive Assessment Scale. FRSSD= 

Functional Rating Scale for Symptoms of Dementia. TEA=Test of Every Day Attention. TMT= Trail-making 

Test. ROCF= Rey Osterreith Complex Figure Test. RAVLT= Rey Auditory Verbal Learning Test. RBMT= 

Rivermead Behavioral Memory Test. NPI= Neuropsychiatric Inventory. GDS= Geriatric Depression Scale. 

BAI= Beck Anxiety Inventory. MOCA= Montreal Cognitive Assessment Test. FAS= Verbal Fluency F-A-S Test. 

BDI= Beck Depression Inventoty. PSS= Perceived Stress Scale. WMS-RLM= Wechsler Memory Scale-Revised 

Logical Memory. DST-F= Digit Span Test-Forward. DST-B= Digit Span Test-Backward. SDMT= Symbol Digit 

Modalities Test. BBS= Berg Balance Scale. MRI= Magnetic Ressonance Imaging. fMRI= functional Magnetic 

Ressonance Imaging. FAQ= Functional Activities Questionnaire. SF-36= 36-item Short Form Health Survey. 

GDS-15= 15-item Geriatric Depression Scale. ERP= Event-relatad Potential 



36 
 

 
 

4.4 Instrumentos de avaliação 

 

 Os artigos analisados utilizaram, para avaliar o estado cognitivo global dos 

participantes, o Mini-Exame de Estado Mental (MEEM) (DOI et al., 2017; LAZAROU et al., 

2017; QI et al., 2019); para avaliar a função cognitiva, o Montreal Cognitive Assessment 

(MoCA) (LAZAROU et al., 2017; ZHU et al., 2018; QI et al., 2019) e, para avaliar as funções 

cognitivas não relacionadas a memória como atenção e a função executiva, o Trail Making Test-

B (TMT-B) (DOI et al., 2017; LAZAROU et al., 2017; ZHU et al., 2018; QI et al., 2019). 

 

4.5 Resultados dos desfechos 

 

4.5.1 Estado cognitivo global 

  

 Ao comparar os valores pré e pós-intervenção, Doi et al. (2017) mostram que houve 

uma diferença de 0.29 ± 2.6 no GD (p= 0,026), de 0.46 ± 2.1 no GM (p= 0,008) e de -0.36 ± 

2.3 no GC, indicando que os grupos que realizaram intervenção (GD e GM) apresentaram 

aumento da pontuação no MEEM, enquanto o GC apresentou uma redução da pontuação. 

 Da mesma forma, Lazarou et al. (2017) constataram que o GI apresentou valores pré e 

pós-intervenção de 27.60 ± 2.19 e 28.00 ± 2.39, respectivamente, indicando aumento na 

pontuação do MEEM. Enquanto isso, o GC apresentou uma redução na pontuação do 

questionário, com valores pré e pós-intervenção de 26.88 ± 2.10 e 25.65 ± 3.27. Já Qi et al. 

(2019) demostraram que o GI e o GC apresentaram uma diferença de 0.9 ± 1.2 (p= 0,006) e 0.2 

± 2.1 (p= 0,73), respectivamente. 

 É possível afirmar que os grupos que utilizaram a dança como intervenção apresentaram 

um aumento nos escores do instrumento quando comparado com o GC e na comparação pré e 

pós-intervenção do GI (DOI et al., 2017; LAZAROU et al., 2017; QI et al., 2019). Dois estudos 

(DOI et al., 2017; LAZAROU et al., 2017) relatam uma redução da pontuação do MEEM nos 

GC, indicando piora no estado cognitivo global. 

 

4.5.2 Função cognitiva 

 

 Lazarou et al. (2017), em seus resultados, mostraram que na avaliação pré-intervenção, 

os valores obtidos através do MoCA foram 23.81 ± 3.1 no GC e 24.70 ± 2.25 no GI. Após o 

período de intervenção, foram observados os seguintes valores de 19.82 ± 5.18 e 26.00 ± 2.94, 
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sendo GC e GI, respectivamente. Assim, fica evidenciado que o GC apresentou uma redução, 

enquanto o GI apresentou um aumento da pontuação do MoCA. 

 No estudo de Zhu et al. (2018), os valores de base, no período pré-intervenção, foram 

de 22.9 ± 2.1 para o GC e 23.2 ± 1.9 para o GI. Os autores realizaram duas avaliações pós-

intervenção, sendo a primeira após três meses e a segunda após seis meses. Os valores do 

período pós-intervenção, três meses e seis meses, respectivamente, são: 23.6 ± 1.8 e 24.7 ± 2.4 

para o GC e 24.7 ± 2.2 e 25.0 ± 2.4 para o GI. Os resultados apresentados apontam que ambos 

os grupos apresentaram um aumento na pontuação do MoCA, sendo maior no GI na avaliação 

após três meses e igual para ambos os grupos na avaliação após seis meses.  

 Por último, o estudo de Qi et al. (2019) demonstrou que os valores da pontuação do 

MoCA aumentaram em ambos os grupos, sendo representado pelos valores de 22.9 ± 1.7 no 

pré-intervenção e 23.7 ± 2.0 no pós-intervenção do GC e 22.6 ± 2.1 no pré-intervenção e 24.3 

± 2.2 no pós-intervenção do GI. Os efeitos da dança sobre a função cognitiva observados, torna 

possível interpretar que ambos os grupos (GI e GC) apresentaram um aumento da pontuação 

do questionário em dois estudos analisados (ZHU et al., 2018; QI et al., 2019).  

 Apesar de ser observado aumento da pontuação nos GC, esses valores são menores 

quando comparados aos do GI. Apenas em um estudo (LAZAROU et al., 2017) o GC 

apresentou redução da pontuação, indicando um pior estado da função cognitiva, enquanto o 

GI apresentou aumento na pontuação. 

 

4.5.3 Atenção e função executiva 

 

 Doi et al. (2017) observaram que os valores da diferença entre os períodos pré e pós 

intervenção foram de – 0,02 ± 11,2 (p = 0,339) para o GD, de 0,5 ± 11,6 (p = 0,390) para o GM 

e de 1,5 ± 11,8 para o GC, indicando que apenas o GD apresentou uma redução do tempo de 

realização do TMT-B. Enquanto isso, Lazarou et al. (2017), analisaram o pré e o pós-

intervenção apenas do GI, onde os valores 192,79 ± 107,03 e 165,77 ± 85,37 foram encontrados, 

respectivamente, indicando que houve uma redução do tempo do TMT-B. 

 Em outro estudo, Zhu et al. (2018) mostram que os valores do TMT-B em ambos os 

grupos, GC e GI, reduziram de 187 ±67 e 200 ± 73, na avaliação pré-intervenção, para 177 ± 

48 e 158 ± 49 após três meses da intervenção. Porém, no sexto mês após a intervenção os valores 

apresentados foram de 179 ± 69, no GC, e de 171 ± 91, no GI, indicando que houve uma redução 

em ambos os grupos após três meses, sendo maior no GI. Porém, após seis meses, os valores 

apresentaram um aumento, ficando mais próximo dos valores pré-intervenção. 
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 No último estudo, comparando dois períodos, Qi et al. (2019) encontraram valores de 

190,6 ± 59,2 e 161,6 ± 53,8 para GI, durante o primeiro e segundo momento, respectivamente. 

Enquanto para o GC os valores foram de 182,2 ± 57,7 durante o pré intervenção e 181,6 ± 46,7 

no pós-intervenção. Dessa forma, é observado que, em ambos os grupos, os valores reduziram 

e o GI teve melhores resultados. 

Foi visto que houve uma redução do tempo de execução do TMT-B em todos os artigos 

analisados (DOI et al., 2017; LAZAROU et al., 2017; ZHU et al., 2018; QI et al., 2019). No 

estudo de Doi et al. (2017) apenas o GD apresentou redução, quando comparado com o GM e 

o GC. Lazarou et al. (2017) avaliou apenas o pré e o pós-intervenção do GI, apresentando 

redução no tempo de execução.  

Zhu et al. (2018) observaram que após três meses, ambos os grupos, GC e GI, 

apresentaram redução no tempo de execução do teste, porém, após seis meses do período da 

intervenção, os valores apresentaram aumentos, com valores mais próximos aos do pré-

intervenção. Já Qi et al. (2019) mostram que os valores de ambos os grupos apresentam 

redução, porém, o GI melhores resultados.  

 

4.6 Meta-análise 

 

 A síntese da análise quantitativa dos ECR incluídos está apresentada nas Figuras 3, 4 e 

5, demostrando as meta-análises dos resultados dos questionários MEEM, MoCA e TMT-B, 

respectivamente. Não foi possível incluir o artigo de Lazarou et al. (2017) na meta-análise dos 

resultados do TMT-B por não relatar os valores pré e pós-intervenção do GC, sendo inviável 

fazer uma comparação estatística. 

 A meta-análise dos resultados do MEEM, relacionados ao estado cognitivo global dos 

indivíduos, relatou um tamanho de efeito significativo (Z= 5.29), com p < 0.00001 e I2= 65%, 

indicando significância estatística e heterogeneidade moderada. O IC 95% (0.82, 1.80) aponta 

eficácia para o GI, não cruzando a linha de nulidade (Figura 3). 

 

Figura 3 – Meta-análise dos resultados do MEEM 
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Figura 4 – Meta-análise dos resultados do MoCA 

 
 

Figura 5 – Meta-análise dos resultados do TMT-B 

 
 

 Já a meta-análise que mensura o efeito da intervenção sobre a função cognitiva também 

apresentou um tamanho de efeito significativo (Z= 6.01) com p < 0.000001 e I2= 95%, 

demostrando que o efeito é estatisticamente significativo, porém com taxa de heterogeneidade 

alta. O IC 95% (1.52, 2.99) aponta eficácia para a intervenção, não cruzando a linha de nulidade 

(Figura 4).  

 A síntese dos dados na meta-análise dos resultados do TMT-B apresentou um tamanho 

de efeito baixo (Z = 0.58), sem significância estatística (p = 0.56) e com heterogeneidade 

moderada (I² = 52%). O IC 95% (-3.17, 5.87) ultrapassou a linha de nulidade, demostrando que 

os efeitos da intervenção foram ineficazes para a função executiva e atenção (Figura 5). 

 

5 DISCUSSÃO  

 

5.1 Risco de viés 

  

 É ressaltado por Lazarou et al. (2017) que a natureza da intervenção (dança) inviabiliza 

o cegamento dos participantes e dos profissionais durante as intervenções, o que vale para os 

outros estudos analisados, mesmo não levantando esta informação em seu conteúdo. Entretanto, 

o cegamento em intervenções de exercícios físicos poderia ser realizado aplicando doses não 

terapêuticas da mesma intervenção, com duração significativamente reduzida em relação ao GI. 

 

5.2 Características da população 
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 Em relação a idade, os estudos internacionais com uma população de amostra 

considerável estimam que a prevalência geral de CCL se encontra na faixa de 12% a 18% em 

pessoas com mais de 60 anos (PETERSEN et al., 2016). Em outro estudo avaliando idosos com 

idade superior ou igual a 70 anos, foi mostrado que a prevalência de MCI aumentava de acordo 

com o aumento da idade (PETERSEN et al., 2010). Ao acompanhar indivíduos com 70 anos 

ou mais, foi constatado que a taxa de progressão do CCL anualmente era de 5% a 6% 

(ROBERTS et al., 2012). Dessa maneira, nota-se que o CCL e sua progressão, são condições 

que estão correlacionadas com a idade. 

 Alguns estudos mostram que indivíduos com menores níveis de educação, juntamente 

com histórico de diabetes, possuem maior risco de desenvolver CCL (AGUIÑAGA; 

MARQUEZ, 2017). E, quando comparado com idosos saudáveis, idosos com CCL 

apresentaram níveis de educação significativamente inferiores (DOUKA et al., 2019). Essas 

informações corroboram com os resultados de Sharp e Gatz (2011), em uma revisão sistemática, 

onde 58% dos estudos analisados relataram associação entre baixos níveis de educação com um 

maior risco de desenvolver CCL. 

 

5.3 Características das intervenções 

 

 Segundo Lazarou et al. (2017) as variações das modalidades de dança, quando 

combinadas, solicitam mais dos participantes em relação as demandas cognitivas. Foi 

observado, em uma revisão sistemática com meta-análise, que as intervenções multimodais de 

dança possuíram efeitos superiores na função cognitiva, em relação a modalidades simples de 

intervenção (MENG et al., 2019). O estudo de Tanaka et al. (2009) também mostrou que as 

intervenções multimodais, primariamente aeróbico, também promovem melhores resultados na 

função executiva. 

 As variações na frequência dos programas de intervenção podem estar diretamente 

relacionadas com os resultados, de forma que a atividade física com intensidade moderada 

apresenta bons efeitos em indivíduos com CCL e no atraso da DA (ZHU et al., 2018). Embora 

a dose de exercício recomendada para idosos seja de no mínimo 150 minutos semanais 

(CHODZKO-ZAIKO et al., 2009), os protocolos utilizados nas intervenções de dança 

geralmente utilizam durações e frequências variadas (MCNEELY; DUNCAN; EARHART; 

2016). 
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 Apesar de observar que a variação da duração e da frequência dos exercícios, podem 

influenciar nos resultados, não foram encontrados estudos que conduziram comparações diretas 

quanto as diferenças de duração e frequência na população com CCL. 

 

5.4 Desfechos 

 

5.4.1 Sumário dos resultados 

  

 O resultado desta revisão sistemática, com quatro estudos analisados, indica que a 

prática da dança como intervenção interfere positivamente nas variáveis de estado cognitivo 

global (DOI et al., 2017; LAZAROU et al., 2017; QI et al., 2019) e da função cognitiva 

(LAZAROU et al., 2017; ZHU et al., 2018; QI et al., 2019). Já a variável de função executiva 

e atenção, não apresentou, apesar de possuir tendências para os resultados serem positivos, 

diferenças significativas para o GI (DOI et al., 2017; LAZAROU et al., 2017; ZHU et al., 2018; 

QI et al., 2019). 

 

5.4.2 Impacto da dança nas regiões cerebrais 

 

Foi observado que as áreas do córtex cingulado anterior e lobo frontal, responsáveis 

pelas funções executivas e atenção, indicaram aumento da ativação funcional através de exames 

de imagem (QI et al., 2019). Da mesma forma, Teixeira-Machado, Arida e Mari (2019) 

demostraram que a dança pode induzir a neuroplasticidade cerebral, produzindo um aumento 

no volume das áreas do hipocampo. Essa influência da dança nas áreas do hipocampo pode 

estar relacionada com os estímulos sensoriomotores inerentes a prática da dança, envolvendo a 

multimodalidade dos exercícios realizados (REHFELD et al., 2017). 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De acordo com os resultados encontrados nesta revisão sistemática com meta-análise, a 

terapia através da dança possui impacto positivo no estado cognitivo global e na função 

cognitiva de idosos com CCL. Os resultados apontam que, apesar de demonstrarem mudanças 

positivas nos questionários utilizados, a variável de função executiva e atenção, não foi 

estatisticamente significativa. Os níveis de heterogeneidade, consideradas moderada e alta, dos 
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resultados da meta-análise mostram a necessidade de mais estudos homogêneos, com 

características semelhantes, em relação a idade, sexo e nível de educação dos participantes. 

 Dessa forma, as intervenções de dança podem ser eficazes para prevenir demências, 

porém os resultados ainda são insuficientes para afirmar tal fato. Faz-se necessário um maior 

número estudos sobre a prevenção da demência por meio da dança como terapia em idosos com 

CCL. É sugerido, para os estudos posteriores, maiores números de participantes nas amostras, 

uma padronização quanto aos instrumentos de avaliação e aos protocolos de intervenção com 

dança. 
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