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RESUMO 

Porto FHG. Efeitos do treinamento aeróbio na cognição e no metabolismo 

cerebral em repouso em sujeitos com comprometimento cognitivo leve 

[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

Introdução: Apesar de ser uma intervenção potencialmente promissora para 

melhorar a cognição em sujeitos com comprometimento cognitivo leve 

(CCL), os efeitos do treinamento aeróbio (TA) no metabolismo regional de 

glicose (MRG) no cérebro ainda são pouco conhecidos. Objetivo: Avaliar os 

efeitos do TA na cognição e no MRG cerebral em sujeitos com CCL, usando 

tomografia por emissão de pósitrons com 18F - fluordesoxiglicose (PET-
18FDG). Métodos: Sessenta e cinco sujeitos com CCL realizaram um 

programa de TA de intensidade moderada, duas vezes por semana, durante 

24 semanas. Uma avaliação cognitiva com a escala Alzheimer’s Disease 

Assessment Scale - Cognitive Subscale (ADAS-Cog) e outra do metabolismo 

cerebral em repouso com o PET-18FDG foram realizadas antes e depois da 

intervenção. A capacidade aeróbia foi comparada utilizando o consumo 

máximo de oxigênio (VO2 máx.) medido em mL/kg/min. Os dados de PET-
18FDG foram analisados voxel por voxel com o programa SPM8 (limiar: p < 

0,001 não corrigido, tamanho de agrupamento ≥ 50 voxels). Uma técnica de 

modelação de equações estruturais foi usada para criar um modelo para 

explorar as mudanças no MRG cerebral em repouso depois do programa de 

TA. Resultados: Comparações com testes t pareados revelaram melhora 

nos valores da escala ADAS-Cog (diferença média: -2,4 (3,5), p < 0,001) e 

no VO2 máx. (diferença média: 1,4 (2,3) mL/kg/min, p < 0,001). A análise 

metabólica do cérebro constatou uma redução bilateral do MRG em ambos 

os polos temporais anteriores, no giro frontal inferior esquerdo, no giro do 

cíngulo anterior esquerdo, no hipocampo direito, no giro frontal médio 

esquerdo e nos núcleos caudados bilaterais. Em contraste, houve um 



 

 

aumento do MRG no precuneus direito e no giro frontal inferior esquerdo. 

Um modelo de confirmação de fatores foi usado para criar variáveis latentes 

que refletem a rede de saliência (RS) e a rede de modo padrão (default 

mode network (DMN)) com base em regiões com mudanças no MRG 

encontradas depois do TA. Uma análise de caminhos foi utilizada para testar 

a hipótese de que o TA poderia induzir mudanças (diminuição) do MRG em 

regiões da RS. Essa redução pode refletir um aumento da eficiência da rede 

e, consequentemente, um melhor controle sobre outras redes. Em última 

instância, essa mudança induziria um aumento do MRG no precuneus, um 

importante nó da DMN. Os valores de adequação do modelo atingiram 

significância estatística, demonstrando que esse modelo explica a variância 

dos dados medidos. Conclusão: O TA melhorou a cognição e alterou o 

MRG em regiões da DMN e da rede de saliência em sujeitos com CCL. 

Descritores: Comprometimento cognitivo leve. Rede de modo padrão. Rede 

de saliência. Tomografia por emissão de pósitrons. 

Fluordesoxiglucose F18. Treinamento aeróbico. 

 

 

 
 



ABSTRACT 

Porto FHG. Effects of aerobic training on cognition and resting-state 

metabolism in subjects with mild cognitive impairment [thesis]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017. 

Background: Despite being a potentially promising intervention to improve 

cognition in subjects with mild cognitive impairment (MCI), the effects of 

aerobic training (AT) on regional brain glucose metabolism (rBGM) are not 

yet entirely understood. Objective: To evaluate the effects of AT on cognition 

and rBGM in subjects with MCI using 18FDG-PET. Methods: Sixty-five 

subjects with MCI performed a twice-a-week, moderate intensity, AT program 

for 24 weeks. Assessment with the ADAS-Cog (Alzheimer’s Disease 

Assessment Scale - Cognitive Subscale) and evaluation of rBGM with 
18FDG-PET were performed before and after the intervention. Aerobic 

capacity was compared using the relative maximal oxygen consumption (VO2 

max) measured in mL/Kg/min. 18FDG-PET data were analyzed on a voxel-

by-voxel basis with SPM8 (threshold: uncorrected p < 0.001, cluster size ≥ 50 

voxels). Structural equation modeling was used to create a model to explore 

the changes of resting-state rBGM after the AT program. Results: 

Comparisons using paired t-tests revealed improvements in the ADAS-Cog 

(mean difference: -2.4 (3.5), p < 0.001) and VO2 max scores (mean 

difference: 1.4 (2.3) mL/kg/min, p < 0.001). Brain metabolic analysis revealed 

a bilateral reduction of rBGM in both anterior temporal poles, left inferior 

frontal gyrus, left anterior cingulate cortex, right hippocampus, left middle 

frontal gyrus and bilateral caudate nuclei. In contrast, there was an increase 

in rBGM in the right precuneus and left inferior frontal gyrus. Confirmatory 

factor analysis was used to create latent variables reflecting the salience 

network (SN) and default mode network (DMN) based on regions with rBGM 

changes found after the AT. A path model analysis was used to test the 



 

 

hypothesis that AT would induce rBGM changes (decrease) in regions of the 

SN. This decrement may reflect improved efficacy and consequently, better 

control over other networks. Ultimately, these changes would induce an 

increment in rBGM in the precuneus, an important node of the DMN. Values 

of model fit reached statistical significance, demonstrating that this model 

explain the variance of the measured data. Conclusion: AT improved 

cognition and changed rBGM measured with 18FDG-PET in nodes od the 

DMN and SN in subjects with MCI. 

Descriptors: Mild cognitive impairment. Default mode network; Salience 

network. Positron-emission tomography. Fluorodeoxyglucose 

F18. Aerobic training. 
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1.1 Aspectos Gerais e Epidemiológicos do Comprometimento Cognitivo 
Leve 

O comprometimento cognitivo leve (CCL) é uma condição 

heterogênea caracterizada por declínio cognitivo que não é suficientemente 

intenso para causar prejuízo funcional, evidenciando, dessa maneira, o 

diagnóstico de demência (Petersen et al., 1999; Petersen, 2011). Parte dos 

sujeitos com CCL tem a doença de Alzheimer (DA) como causa subjacente 

ao declínio cognitivo. O CCL pode representar um estado de transição entre 

o envelhecimento normal e a demência leve, tanto em termos cognitivos 

quanto neuropatológicos (Guillozet et al., 2003; Petersen et al., 2005). A 

condição destaca-se entre os principais fatores de risco para a demência, 

com uma taxa de conversão anual para demência entre 5% e 15% (em 

comparação com uma taxa de 1% em idosos cognitivamente normais) 

(Petersen et al., 2005). É importante ressaltar que, apesar da forte 

associação com a DA, o diagnóstico de CCL não é sinônimo de DA na fase 

pré-demencial, uma vez que inúmeros estudos mostram reversão para 

cognição normal em alguns sujeitos com CCL (Schroeter et al., 2009; 

Mitchell e Shiri-Feshki, 2009; Mitchell et al., 2010; Galuzzi et al., 2013; Park 

e Han, 2015; Grande et al., 2016). No entanto, mesmo os sujeitos com CCL 

que revertem para cognição normal têm maior risco de evoluir para 

demência quando comparados com sujeitos que nunca tiveram declínio 
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cognitivo (Roberts et al., 2014). 

A prevalência de CCL varia consideravelmente de acordo com a 

região e população estudada (Luck et al., 2010). Os valores oscilam de 3% a 

até 42% (Ward et al., 2012), dependendo dos testes neuropsicológicos 

usados no rastreio, dos valores de cortes e das características 

socioeconômicas da população estudada (Brucki, 2013). No Brasil, um 

estudo realizado na cidade de Porto Alegre (RS) constatou uma prevalência 

de CCL de 6,1% (Godinho et al., 2012). Essas taxas podem chegar até a 

valores maiores, dependendo do critério definidor utilizado (CCL, declínio 

cognitivo associado à idade ou ao comprometimento cognitivo - não 

demência) (Larrabee e Crook, 1994). Um estudo na cidade de Tremembé, 

no interior de São Paulo, mostrou uma prevalência de comprometimento 

cognitivo não demência de 19,5% (César et al., 2016). 

Em razão da alta prevalência e do risco aumentado de conversão 

para demência, o CCL tem sido considerado um alvo para intervenções 

destinadas a diminuir o risco de declínio cognitivo (Petersen e Morris, 2005). 

Mesmo pequenas diminuições na taxa de conversão de CCL para demência 

poderiam afetar significativamente a prevalência de demência na população 

mundial (Ferri et al., 2005). O diagnóstico da fase clínica de CCL pode ser 

considerado uma oportunidade de estudar sujeitos com neuropatologia de 

doenças degenerativas, como a DA, porém em fases mais precoces da 

cascata neuropatológica. Por conseguinte, vários estudos têm empregado 

intervenções com o objetivo de reduzir a progressão do declínio cognitivo em 

sujeitos com CCL. 
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Entre os principais fatores de risco relacionados à conversão de CCL 

para demência, estão baixa escolaridade, tabagismo, diabetes, depressão, 

inatividade física, obesidade e hipertensão (Yaffe et al., 2001). Evidências 

demonstram a inatividade física como importante fator de risco modificável 

(Sindi et al., 2015). Além disso, estudos têm verificado que a presença de 

biomarcadores da DA aumenta o risco de conversão (Li et al., 2016). 

1.2 Atividade Física Aeróbica como Intervenção para Melhorar a 
Cognição em Idosos Normais e com Demência 

A atividade física é associada à diminuição do risco de demência em 

idosos cognitivamente normais (Hamer et al., 2009; Ahlskog et al., 2011). 

Em uma recente metanálise sobre os fatores de risco para a DA, o 

sedentarismo foi um dos maiores entre os de risco modificáveis, 

correspondendo a 12,7% (IC 95% 3,3-24) do risco atribuível populacional em 

todo o mundo (Norton et al., 2014). Hamer e Chida (2009) publicaram uma 

revisão sistemática sobre o tema, incluindo 16 estudos prospectivos com um 

total 163.697 sujeitos sem demência. No seguimento, 3219 desenvolveram 

demência. Ao comparar aqueles com o maior nível de atividade física com 

os mais sedentários, o risco relativo foi de 0,72 (IC 95% 0,60-0,86, p < 

0,001) para demência e de 0,55 (IC 95% 0,36-0,84, p = 0,006) para 

demência por DA. Outros estudos mostraram um efeito protetor da atividade 

física em medidas cognitivas e risco de demência, como metanálises 

(Colcombe e Kramer, 2003; Blondell et al., 2014) e estudos epidemiológicos 

(Yaffe et al., 2001; Kang et al., 2004; Lytle et al., 2004). 
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Vários mecanismos biológicos têm sido implicados nos efeitos 

protetores da atividade física, incluindo o aumento da neurogênese, a 

indução de angiogênese, o acréscimo da plasticidade sináptica, o aumento 

da síntese de fatores neurotróficos e de enzimas antioxidantes e a redução 

da produção de radicais livres (Vaynman et al., 2004; Pereira et al., 2007; 

Radak et al., 2010; Paillard, 2015). Além disso, a atividade física está 

associada à diminuição dos fatores de risco cardiovasculares, da resistência 

à insulina (Barber et al., 2012) e da atrofia cerebral fisiológica relacionada ao 

envelhecimento (Colcombe et al., 2006; Erickson et al., 2010 e 2011; 

Voelcker-Rehage e Niemann, 2013). Uma questão importante é saber se a 

atividade física reduz a deposição cerebral de peptídeo beta-amiloide (βA). 

Estudos recentes têm evidenciado resultados conflitantes, com alguns deles 

mostrando uma redução da deposição amiloide (Liang et al., 2010; Matthews 

et al., 2014) e outros não (Gidicsin et al., 2015; Vemuri et al., 2012; Wirth et 

al., 2014). 

Entretanto, avaliações que usam intervenções com atividade física em 

sujeitos com diagnóstico de demência demonstram resultados heterogêneos 

(Forbes et al., 2013; Arcoverde et al., 2014; Hoffmann et al., 2015; Toots et 

al., 2016). Provavelmente, a obtenção de uma resposta cognitiva positiva 

com intervenções envolvendo atividade física seja mais difícil na fase 

demencial de doenças degenerativas, pois o dano neuronal encontra-se 

mais disseminado. O CCL é considerado um estado intermediário entre o 

envelhecimento normal e estados demenciais e estudos com exercício físico 

demonstram um efeito cognitivo maior para o primeiro em relação ao 
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segundo. Assim, uma questão importante é investigar os efeitos da atividade 

física na tentativa de melhorar a cognição, reduzir o ritmo de declínio 

cognitivo ou melhorar marcadores da função neuronal em sujeitos com CCL. 

Estudos brasileiros têm apresentado resultados promissores de 

intervenções com atividades físicas quando se refere à cognição em DA 

(Arcoverde et al., 2014; Portugal et al., 2015), aos sintomas 

neuropsiquiátricos na DA (Nascimento et al., 2012), à doença de Parkinson 

(de Oliveira et al., 2016), ao CCL (Nascimento et al., 2015) e, até mesmo, à 

redução de sintomas neuropsiquiátricos em cuidadores de doentes com DA 

(Christofoletti et al., 2011). 

1.3 Atividade Física Aeróbia como Intervenção para Melhorar a 
Cognição em Idosos com CCL 

Estudos recentes demonstraram que o treinamento aeróbio (TA) pode 

melhorar a cognição em sujeitos com CCL. Os dados de ensaios clínicos 

randomizados e controlados com TA indicaram condições mais satisfatórias 

na cognição global, memória e função executiva (Lautenschlager et al., 

2008; van Uffelen et al., 2008; Baker et al., 2010; Suzuki et al., 2012; 

Nagamatsu et al., 2013). Uma metanálise recente constatou forte evidência 

de benefícios para a função cognitiva global (Wang et al., 2014). Além disso, 

algumas pesquisas revelaram mudanças nos biomarcadores de imagem em 

sujeitos com CCL que realizaram um TA. Um estudo usou ressonância 

magnética (RM) com análise volumétrica e revelou uma redução da taxa de 

atrofia cerebral em sujeitos com CCL (Suzuki et al., 2013). No entanto, na 



INTRODUÇÃO - 7 

 

população com CCL, as variações de volume do cérebro associadas ao TA 

nem sempre são correlacionadas com uma melhora da função cognitiva 

(Brinke et al., 2014). 

Outro estudo utilizou RM funcional para demonstrar diminuição na 

ativação dos hipocampos durante um teste de memória semântica, 

indicando maior eficiência das redes neurais depois da intervenção com TA 

(Smith et al., 2013). 

Quadro 1- Resumo dos principais estudos publicados sobre 
intervenções de treinamento físico em sujeitos com 
comprometimento cognitivo leve 

Autores Sujeitos Intervenção Neuroimagem Resultado 
Suzuki et al. 
(2013) 

N=100, 
CCL 

Exercício 
multicomponente, 
6 meses 

RM estrutural Redução da atrofia 
global 

Brinke et al. 
(2014) 

N=86, CCL 
(mulheres) 

Exercício 
aeróbio, resistido 
ou alongamento, 
6 meses 

RM estrutural Aumento do volume 
hipocampal 

Smith et al. 
(2013) 

N=17, CCL 
N=18, GC 

Exercício 
aeróbio, 12 
semanas 

RM funcional Redução da ativação 
cerebral em tarefa 
de memória 
semântica 

Porto et al. 
(2015) 

N=40, CCL Exercício 
aeróbio, 6 meses 

PET-18FDG Redução metabólica 
no GCA, aumento no 
precuneus 

CCL: comprometimento cognitivo leve; GC: grupo controle; GCA: giro do cíngulo anterior; PET-18FDG: 
tomografia por emissão de pósitrons com 18F-fluordesoxiglicose; RM: ressonância magnética. 
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1.4 Tomografia por Emissão de Pósitrons com 18F-fluordesoxiglicose 
como Desfecho em Estudos de Intervenção 

A tomografia por emissão de pósitrons com 18F-fluordesoxiglicose (PET-

18FDG) mede o metabolismo glicolítico regional do encéfalo, um possível 

marcador indireto da função sináptica neuronal. Hipometabolismo no PET-

18FDG é considerado uma medida de disfunção neuronal ou 

neurodegeneração, podendo ser, em casos específicos, um marcador precoce 

de dano neuronal (Herholz et al., 2011; Jack et al., 2013). Reduções 

metabólicas nas regiões do córtex do cíngulo posterior e temporoparietais estão 

relacionadas com um declínio cognitivo mais rápido em sujeitos com CCL 

(Minoshima et al., 1997; Drzezga et al., 2003). O metabolismo cerebral medido 

pelo PET-18FDG tem uma boa correlação com a cognição e funcionalidade em 

todos os estágios do declínio cognitivo (Jack et al., 2013). Esse método é 

potencialmente promissor como um desfecho em estudos de intervenção, pois 

fornece dados objetivos, alta confiabilidade em situações de teste e reteste e 

uma boa correlação com o desempenho cognitivo (Drzezga et al., 2003; 

Herholz, 2012). Além disso, o uso do PET-18FDG como medida do metabolismo 

cerebral é relativamente independente da linguagem, bem como de variáveis 

socioculturais e educacionais e, ao contrário de medidas neuropsicológicas, 

não está associado com efeitos de aprendizagem. 

Os resultados parciais da presente tese foram publicados recentemente 

(Porto et al., 2015) e mostraram alterações metabólicas (aumento e redução) 

em áreas encefálicas importantes para o desempenho cognitivo. 

No entanto, a maioria dos estudos com neuroimagem funcional e 

estrutural compreendem grupos com número reduzido de sujeitos e poucas 
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vezes fazem uma correlação entre diferentes tipos de biomarcadores. Portanto, 

esses achados ainda são inconclusivos e mais dados são necessários para 

compreender melhor os efeitos da TA sobre biomarcadores da DA em 

indivíduos com CCL. Um resumo dos principais estudos publicados pode ser 

encontrado no Quadro 1 e em Huang et al. (2016). 

1.5 Biomarcadores no LCR  

Biomarcadores são variáveis (fisiológicas, bioquímicas ou 

anatômicas) que podem ser medidas in vivo e que indicam características 

específicas de alterações patológicas relacionadas à determinada doença 

(Jack et al., 2013). Entre os biomarcadores da DA, destacam-se os que se 

encontram no líquido cefalorraquidiano (LCR). A dosagem no LCR do 

peptídeo βA é considerada um marcador de deposição amiloide na forma de 

placas neuríticas (teoricamente, o primeiro evento relacionado à DA) (Jack et 

al., 2013). As dosagens das proteínas tau e de sua forma fosforilada (p-tau) 

no LCR marcam o processo neuropatológico relacionado à agregação 

intracelular da proteína tau, ambas indicadoras de lesão neuronal 

relacionada à formação de emaranhados neurofibrilares (Jack et al., 2013). 

De acordo com análises prospectivas, quanto menores os níveis de 

peptídeo βA no LCR (indicando maior deposição cortical de amiloide) e 

maiores os níveis de tau e p-tau (indicando lesão neuronal com liberação 

das proteínas tau e p-tau para o meio extracelular), maior será o risco de 

conversão para demência em sujeitos com CCL (Hansson et al., 2006; 

Mattsson et al., 2009; Forlenza et al., 2010). 
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Alguns estudos exploraram a relação entre os biomarcadores no LCR, 

a cognição e os biomarcadores de metabolismo. Uma metanálise explorando 

a relação entre deposição cerebral do peptídeo βA e cognição em idosos 

cognitivamente normais demonstrou uma interdependência apenas com a 

memória, mas não com outras funções cognitivas (Hedden et al., 2013). 

Outro estudo avaliou a mesma correlação (grau de deposição de peptídeo 

βA correlaciona à perda de memória) em pacientes com CCL amnéstico 

(CCLa), mas não em CCL não amnéstico (CCLna) (Haldenwanger et al., 

2010), constatando maior relação do primeiro com o estado fisiopatológico 

da DA. Um estudo, o qual investigou especificamente a diferença de 

biomarcadores entre os tipos de CCL, também demonstrou evidências de 

maior número de sujeitos com deposição amiloide no grupo CCLa do que no 

grupo com CCLna (Coutinho et al., 2015). Além disso, mesmo a intensidade 

da queixa subjetiva de declínio cognitivo em sujeitos com CCL, tem relação 

com dosagem de βA no LCR (Wolfsgruber et al., 2015). Porém, o peptídeo 

βA provavelmente atinge um platô antes de outros biomarcadores de DA e 

não parece se correlacionar mais com testes de memória em fases 

demenciais (Haldenwanger et al., 2010; Jack et al., 2013). Em relação à 

correlação entre os biomarcadores no LCR e o metabolismo glicolítico, um 

estudo constatou que, em sujeitos com CCL, os níveis de βA no LCR 

apresentaram uma correlação positiva com o metabolismo cerebral em 

regiões temporoparietais ao PET-18FDG (Alexopoulos et al., 2013). 

As proteínas tau e p-tau são consideradas biomarcadores de 

neurodegeneração (Jack et al., 2013), e alguns estudos relatam correlações 
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dessas proteínas com o grau de atrofia cortical (Thomann et al., 2009), a 

predição da conversão de CCL para demência (Mitchell, 2009) e o 

diagnóstico diferencial de CCL (Schönknecht et al., 2007). No entanto, as 

correlações com testes de memória e os exames de imagem são menos 

claros. Por exemplo, Alexopoulos et al. (2013) discutem a correlação limitada 

entre biomarcadores de DA em diferentes fases clínicas da DA. Os autores 

não encontraram diferenças entre a dosagem das proteínas tau no LCR em 

sujeitos com perfil metabólico típico e não típico de DA no PET-18FDG. Outro 

estudo também não apresentou correlações entre os níveis de proteína tau e 

p-tau no LCR com testes neuropsicológicos em sujeitos com CCL e DA 

(Haldenwanger et al. 2010). Tais achados ressaltam a maior necessidade de 

estudos que utilizem esses marcadores em sujeitos com CCL. 

Uma questão importante e ainda pouco estudada na literatura refere-

se à maneira como os biomarcadores no LCR poderiam predizer a resposta 

cognitiva ao TA em sujeitos com CCL. 

1.6 Apolipoproteína E 

A apolipoproteína E (ApoE) é o fator de risco genético mais forte para 

o desenvolvimento de DA esporádica (Schmechel et al., 1993; Bahia et al., 

2008; Kim et al., 2009; Verghese et al., 2011; Ringman e Coppola, 2013; 

Masters et al., 2015). A ApoE é uma proteína envolvida no transporte 

lipídico, funcionando como um carreador de partículas de lipoproteínas de 

alta densidade. Além disso, também tem uma função no transporte de ßA. A 

ApoE tem uma expressão elevada no sistema nervoso central, sendo 
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produzida principalmente por astrócitos e pela microglia (Artiga et al., 1998). 

Em humanos o gene da ApoE (APOE) é localizado no cromossomo 19 e tem 

três polimorfismos. O alelo APOE ɛ3 é o mais comum, seguido do APOE ɛ4 

e do APOE ɛ2 (Ringman e Coppola, 2013). As três isoformas são compostas 

por 299 aminoácidos e se diferenciam por apenas um ou dois aminoácidos: 

ApoE2 (Cis112 e Cis158), ApoE3 (Cis112 e Arg158) e ApoƐ4 (Arg112 e 

Arg158). A prevalência das isoformas variam de acordo com a população 

estudada, sendo, em descentes europeus, de 7% para o alelo Ɛ2, de 78% 

para o alelo ɛ3 e de 15% para o alelo ɛ4. As substituições de aminoácidos 

afetam a carga elétrica e estrutura da ApoE, alterando, assim, a capacidade 

de ligação aos receptores celulares, as partículas de lipoproteínas e, 

possivelmente, a taxa de produção e de limpeza de peptídeos 

amiloidogênicos (Verghese et al., 2011; Ringman e Coppola, 2013). 

Estudos populacionais têm demonstrado que a presença do alelo ɛ4 

aumenta o risco de desenvolver DA (um alelo gera um aumento de três 

vezes no risco e dois alelos conferem um aumento de 12 vezes no risco), e, 

também, está associada a uma idade mais precoce de início da demência 

(Verghese et al., 2011; Ringman e Coppola, 2013; Masters et al., 2015). O 

risco de DA associado à presença do alelo ɛ4 é de cerca de 50% entre 

sujeitos que vivem até os 80 anos (Corder et al., 1993). O alelo ɛ4 pode 

contribuir com aproximadamente metade dos casos de DA. Entretanto, esse 

risco varia de acordo com a população estudada e parece ser menor em 

negros e hispânicos (Farrer et al., 1997; Tang et al., 1998) e em homens em 

relação a mulheres (Mortensen e Høgh, 2001; Altmann et al., 2014). Por 
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outro lado, o alelo ɛ2 diminui o risco de DA. Em estudos de conversão de 

CCL para demência (principalmente DA), a presença do alelo ɛ4 foi 

associada a um aumento de até dez vezes no risco de conversão (Tschanz 

et al., 2006; Morgen et al., 2013; Alegret et al., 2014; Viticchi et al., 2014). 

Múltiplos mecanismos podem ser implicados no aumento do risco de 

DA com a presença do alelo ɛ4, porém o mais estabelecido é o efeito 

deletério em relação ao transporte e à deposição da βA (Verghese et al., 

2011; Ringman e Coppola, 2013; Masters et al., 2015). Estudos em 

humanos demonstraram correlação entre a dose do alelo ɛ4 (heterozigose 

ou homozigose) e a deposição de peptídeo amiloide em placas neuríticas 

em estudos de autópsia (Schmechel et al., 1993; Tiraboschi et al., 2004). 

Mesmo em sujeitos cognitivamente normais, estudos com biomarcadores de 

deposição amiloide apresentaram maior deposição nos carreados do alelo 

ɛ4 (Morris et al., 2010). 

Como relatado em alguns estudos, pode haver uma interação entre 

atividade física e polimorfismos da ApoE, uma vez que a atividade física 

pode atenuar o risco imposto pela presença do alelo ɛ4 (Podewils et al., 

2005; Rovio et al., 2005), e promover uma resposta mais positiva em relação 

a biomarcadores (Smith et al., 2011 e 2014). No entanto, essa relação não é 

encontrada em todos os estudos (Tan et al., 2016). A interação entre as 

isoformas da ApoE e a resposta a intervenções com TA também pode ser 

considerada uma questão importante para estudos clínicos. 
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1.7 Racional e Justificativas do Estudo 

Apesar de o TA ser considerado uma intervenção potencialmente 

promissora para a prevenção de declínio cognitivo em sujeitos com CCL e 

de alguns estudos randomizados e controlados de grande escala terem 

mostrado resultados positivos (Lautenschlager et al., 2008; Ngandu et al., 

2015), ainda existe uma falta de evidência em relação à ação benéfica do TA 

em idosos cognitivamente saudáveis e com CCL. Uma revisão sistemática 

recente apresentou ausência de evidência de benefício cognitivo com o TA 

para sujeitos idosos cognitivamente normais (Young et al., 2015). Além 

disso, um consenso do National Institute of Health/National Institute on Aging 

(Daviglus et al., 2010) sobre prevenção de DA afirma não existir evidências 

suficientes para recomendar exercício físico como medida de prevenção 

para DA. Apesar de ter gerado controvérsia (Naftolin e Harman, 2011; Qiu et 

al., 2011), a falta de estudos que mostram a redução da incidência de DA foi 

um fator importante para a negativa. 

Um dos motivos da dificuldade em demonstrar os benefícios do 

exercício físico nessa população é certamente a questão metodológica, pois 

há necessidade de um número grande de sujeitos e seguimentos longos, 

levando a custos elevados. Por esse motivo, o uso de biomarcadores como 

desfecho em estudos de intervenção com TA pode ajudar a solucionar 

algumas dessas dificuldades e tem sido cada vez mais frequente na 

literatura. Além disso, o uso de biomarcadores e fatores de risco genéticos 

como preditores da resposta cognitiva ao TA pode ser de grande importância 

para o melhor entendimento dos efeitos do TA em sujeitos com CCL. Dessa 
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maneira, estudos "provadores de conceito" com biomarcadores são 

necessários como um primeiro passo para investigar intervenções 

promissoras como o TA, antes que ensaios clínicos randomizados e 

controlados sejam realizados (Yaffe, 2010). 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 

Investigar os efeitos de um programa de TA supervisionado, de 

duração de 24 semanas e intensidade moderada, na cognição e no 

metabolismo cerebral de repouso de sujeitos com CCL. 

2.2 Objetivos Específicos 

a) Testar hipóteses, com base em dados prévios e literários, sobre as 

relações entre as áreas de mudança metabólica encontradas depois da 

intervenção. 

b) Investigar a diferença entre o deficit metabólico no grupo de 

sujeitos com comprometimento cognitivo leve em relação aos sujeitos do 

grupo controle antes e depois do treinamento aeróbio. 

c) Diferenciar as mudanças referentes à cognição e ao metabolismo 

cerebral em repouso induzidas pelo TA em grupos de maior ou menor risco 

definido por biomarcadores. 

d) Distinguir as mudanças no metabolismo cerebral em repouso 

induzidas pelo TA de acordo com a resposta cognitiva obtida depois do 

treinamento aeróbio. 

 



 

 

3 MÉTODOS 
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3.1 Casuística 

Foram incluídos no estudo voluntários com mais de 60 anos e com 

queixas cognitivas. O recrutamento foi feito por busca ativa de idosos. Foram 

incluídos somente participantes com mais de quatro anos de educação 

formal (correspondente ao atual ensino básico ou ao antigo ensino primário, 

no Brasil), no período de janeiro de 2011 a julho de 2014. 

A fase de busca ativa foi realizada pelo pesquisador executante em 

grupos de encontro de idosos da cidade de São Paulo (SP), Brasil. 

Inicialmente, o pesquisador proferiu uma série de palestras sobre demências 

e distúrbios cognitivos para, depois, oferecer a participação no estudo, 

divulgando o número telefônico para contato aos voluntários com queixas 

cognitivas ou “de memória” (possíveis sujeitos com CCL). Os voluntários 

interessados em participar também podiam entrar em contato diretamente 

com o Centro de Referência em Distúrbios Cognitivos (CEREDIC) do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HC-FMUSP). Uma consulta com o pesquisador executante era, 

então, agendada após inscrição voluntária dos indivíduos por via telefônica. 

Estes, depois da inscrição e da consulta inicial, iniciavam os procedimentos 

do estudo. A Figura 1 mostra um fluxograma do progresso de rastreio do 

estudo e o número de sujeitos rastreados e incluídos no estudo. 
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Figura 1 - Fluxograma dos sujeitos que participaram do rastreio 

Na avaliação de rastreio, todos os participantes tiveram uma consulta 

médica com o pesquisador executante. Nessa avaliação, foram realizados 

exames clínico e neurológico, avaliação de sintomas de depressão e 

ansiedade e, ainda, um teste de rastreio de alterações cognitivas. 

Posteriormente, os voluntários com suspeita de CCL e que se encaixavam 

nos critérios de inclusão do estudo (citados a seguir) eram convidados a se 

submeter a uma avaliação neuropsicológica padrão do estudo. O diagnóstico 

clínico final dos voluntários foi estabelecido por consenso com a participação 

de uma equipe multiprofissional atuante na área cognitiva pertencente ao 

Centro de Referência em Distúrbios Cognitivos (CEREDIC) do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicinada da Universidade de São Paulo 

(FMUSP), composta, no mínimo, por dois neurologistas. A avaliação 
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neuropsicológica foi considerada o padrão ouro para o diagnóstico neste 

estudo. O diagnóstico de CCL teve como princípios os critérios propostos 

por Petersen (Winblad et al., 2004; Petersen et al., 1999; Petersen, 2011). 

Uma vez finalizada a fase de exames clínicos e neuropsicológicos, 

após o estabelecimento do diagnóstico clínico, os sujeitos em questão eram 

convidados a participar do estudo propriamente dito. Aqueles que aceitaram 

foram submetidos à escala cognitiva Alzheimer's Disease Assessment Scale 

- Cognitive Subscale (ADAS-Cog) (desfecho cognitivo principal do estudo) e, 

posteriormente, enviados para a realização do teste ergoespirométrico (TE), 

dos exames de imagem (RM e PET-18FDG) e da coleta de LCR. O estudo de 

RM foi realizado primeiro e um dos objetivos foi excluir possíveis causas 

secundárias de perda cognitiva que não se enquadrassem aos critérios do 

estudo (os critérios de exclusão e a metodologia de aquisição serão 

detalhados a seguir). Todos os exames de RM tiveram acompanhamento de 

um médico participante do estudo durante sua realização e foram analisados 

por neurorradiologistas habilitados. Aqueles que preenchiam os critérios de 

inclusão foram posteriormente submetidos ao exame de PET-18FDG do 

encéfalo. Os procedimentos foram feitos idealmente dentro de um período 

de duas semanas entre os mesmos, para evitar que as diferenças temporais 

comprometessem a interpretação dos resultados. As fases do processo pós-

recrutamento e a ordem dos exames estão ilustradas a seguir (Figura 2). 

Adicionalmente, foi analisado um grupo controle (GC) composto por 

30 sujeitos idosos cognitivamente normais proveniente de um banco de 

imagens do Centro de Medicina Nuclear do Instituto e Departamento de 
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Radiologia do HC-FMUSP. Dados metabólicos desses sujeitos foram usados 

retrospectivamente em uma análise post hoc (comparação do metabolismo 

glicolítico no grupo CCL com o GC, antes e depois do TA). 

 
Figura 2 - Fluxograma dos procedimentos envolvidos no estudo. ADAS-Cog: 

Alzheimer's Disease Assessment Scale - Cognitive Subscale; APOE: 
denotipagem da apolipoproteína E; PET-18FDG: tomografia por emissão de 
pósitrons com 18F - fluordesoxiglicose e RM: ressonância magnética 

ADAS-Cog 

RM + LCR + 

PET-18FDG + 
APOE 

Teste 
Ergoespirométrico 

Reavaliação: 
ADAS-Cog + PET-

18FDG + Teste 
ergoespirométrico 
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O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética para Análise 

de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade de São 

Paulo (CAPPesq/HC-FMUSP 0064/11) (Anexo A). Todos os participantes 

foram esclarecidos a respeito do protocolo de pesquisa, dos exames a 

serem realizados, além dos riscos e benefícios dos procedimentos. Após a 

concordância, havia a assinatura do termo de consentimento livre e 

informado relativo ao estudo (Anexo B). Esse estudo foi registrado sob o 

U1111-1149-2365 (Universal Trial Number (UTN)) e sob o número do 

Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) RBR-5tv5vt. 

3.1.1 Diagnóstico clínico e critérios de inclusão 

Foram incluídos sujeitos com CCL de acordo com os critérios de 

Petersen (Petersen et al., 1999; Winblad et al., 2004; Petersen, 2011). Os 

voluntários com CCL foram, então, distribuídos em grupo CCLa ou grupo 

CCLna, de acordo com a presença ou ausência de comprometimento de 

memória (definidora de CCLa) ou de outros domínios cognitivos (CCLna) no 

estudo neuropsicológico (Winblad et al., 2004; Petersen, 2011). A Figura 3 

ilustra o fluxograma usado para o diagnóstico dos diferentes tipos de CCL. 

Uma função cognitiva foi considerada comprometida se um dos testes 

neuropsicológicos relativos a uma dessas funções estivesse com Z score 

menor que -1,5 (valores padronizados para a idade e escolaridade) ou, 

ainda, se dois ou mais testes relativos à mesma função estivessem com Z 

score entre -1,0 e -1,5 (Clark et al., 2013). Esse critério foi usado na tentativa 

de equilibrar a sensibilidade e especificidade da avaliação neuropsicológica. 
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Figura 3 - Fluxograma do diagnóstico dos diferentes tipos de CCL [Fonte: adaptado 

de Winblad et al. (2004) e Petersen (2011)] 

3.1.2 Critérios de exclusão 

Nos critérios de exclusão foram considerados os seguintes fatores: a) 

sintomas psiquiátricos clinicamente relevantes que cumpram os critérios do 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder - Fourth Edition (DSM-IV-

TR) da American Psychiatric Association (APA), 2002. A versão curta da Escala 

de Depressão Geriátrica (EDG) (Sheikh e Yesavage et al. 1986; Almeida e 

Almeida, 1999) foi aplicada para mensurar a intensidade de sintomas 

depressivos, e uma pontuação de corte de mais do que 5/15 foi usada para 

excluir os sujeitos; b) qualquer comorbidade clínica descompensada; c) história 

ou sinais de doenças neurológicas (como a doença de Parkinson, epilepsia, 

doenças inflamatórias ou acidente vascular cerebral (AVC)), com a exceção de 
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migrânea; d) presença de qualquer abuso de drogas (especialmente 

alcoolismo); e) problemas ortopédicos que poderiam impedir os sujeitos de 

participarem do TA (por exemplo, osteoartrite do joelho); f) presença de doença 

cardiovascular que contraindicassem a realização do exercício aeróbio (por 

exemplo, doença da arterial coronariana, insuficiência cardíaca congestiva ou 

fibrilação atrial); g) lesões cerebrais detectadas pela RM e que possuíssem 

repercussão clínica, incluindo acidente vascular cerebral e lesões vasculares 

(um radiologista habilitado analisava a intensidade das lesões e, 

adicionalmente, verificava-se a presença de sinais focais sugestivos no exame 

neurológico e na avaliação clínica); h) claustrofobia ou qualquer outro motivo de 

recusa em realizar os exames de RM, PET-18FDG ou coleta de LCR); i) 

pacientes diabéticos sem controle glicêmico adequado (por risco de 

interferência na qualidade do exame de PET-18FDG); e j) declínio funcional 

suficientemente intenso para satisfazer os critérios de demência (o questionário 

de atividades funcionais (Pfeffer et al., 1982), foi utilizado como uma medida do 

estado funcional, e os participantes com pontuação “5” ou superior não foram 

incluídos). Nenhum dos participantes estava usando inibidores da colinesterase 

ou memantina. Antidepressivos (para casos de depressão remitida) foram 

permitidos somente se estivessem sendo administrados em doses estáveis 

durante pelo menos três meses, na ausência de doença psiquiátrica ativa. Os 

participantes não necessariamente deveriam ser sedentários. Os voluntários 

não eram incluídos somente se estivessem fazendo atividade física 

supervisionada ou um programa de TA antes do início do estudo (nenhum 

sujeito foi excluído por esse motivo). 
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3.2 Métodos 

3.2.1 Avaliação clínica e testes neuropsicológicos 

3.2.1.1 Avaliação clínica 

Todos os participantes foram submetidos a uma entrevista clínica. Os 

seguintes testes cognitivos foram realizados pelo pesquisador executante: 

Mini-exame do Estado Mental (MEEM) (Folstein et al., 1975), validado para a 

língua portuguesa em população brasileira (Brucki et al., 2003), e bateria 

cognitiva breve (BCB) (Nitrini et al., 2004). Nos sujeitos que concordavam 

em participar do estudo, a escala ADAS-Cog modificada (Rosen et al., 1984; 

Mohs et al., 1997; Schultz et al., 2001) foi aplicada e usada como desfecho 

cognitivo principal de estudo. 

A bateria cognitiva breve é um teste de aprendizado visual associado 

a três testes de interferência. Nessa bateria, os sujeitos têm três 

oportunidades para aprender dez figuras simples (sapato, casa, pente, 

chave, avião, tartaruga, livro, colher, árvore e balde). Inicialmente, essas dez 

figuras são mostradas e os sujeitos são instruídos a nomeá-las. Depois 

dessa fase, as figuras são retiradas e os sujeitos devem recordar 

espontaneamente seus nomes (sem nenhuma instrução prévia sobre a 

necessidade de decorar durante a fase inicial de nomeação). As figuras 

relembradas são pontuadas como “memória incidental”. Todas elas são, 

então, mostradas novamente por 30 segundos e os sujeitos são instruídos a 

tentar memorizá-las. As figuras são, depois, retiradas e os sujeitos têm um 

minuto para recordar seus nomes. Esse procedimento é repetido mais uma 

vez (total de duas tentativas de 30 segundos para aprender as dez figuras). 
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O que for aprendido depois da segunda tentativa é computado como 

“memória de aprendizado”. Após a aplicação dessas duas fases iniciais, os 

pacientes são submetidos a testes de fluência semântica (fluência de 

animais) e fonêmica (fluência da letra P) e ao teste do desenho do relógio. 

Essas avaliações servem também como uma atividade de distração dentro 

da BCB. Finalmente, é solicitado que os pacientes relembrem durante um 

minuto os desenhos da BCB (evocação tardia). Caso os sujeitos não se 

lembrassem de todas as figuras, aplicava-se um teste de reconhecimento 

dos desenhos inicialmente apresentados, misturados com outros dez 

desenhos diferentes na mesma página (essa parte do teste avalia a 

presença de “intrusões”, isto é, inclusões de figuras não existentes entre 

aquelas originalmente apresentadas). A BCB demonstrou previamente uma 

boa acurácia para o diagnóstico de estágios iniciais de demência na 

população brasileira (Nitrini et al., 2004, 2006 e 2007) e foi escolhida, por 

esse motivo, para o rastreamento clínico no presente estudo. 

A escala ADAS-Cog modificada (Rosen et al., 1984; Mohs et al., 

1997; Schultz et al., 2001) foi escolhida para avaliação global da cognição e 

desfecho cognitivo principal do estudo. Versões paralelas foram usadas para 

diminuir o "efeito de aprendizagem" entre as avaliações. 

A mesma bateria neuropsicológica (descrita a seguir) usada para 

classificação diagnóstica foi repetida depois de finalizar o TA. Os resultados 

da bateria neuropsicológica foram considerados para medir diferenças em 

domínios cognitivos "específicos", como um desfecho cognitivo secundário 

na análise. 
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3.2.1.2 Rastreio de sintomas neuropsiquiátricos 

Além da entrevista clínica para exclusão de depressão e da escala de 

depressão geriátrica (Sheikh e Yesavage, 1986; Almeida e Almeida, 1999), a 

intensidade de sintomas ansiosos foram avaliados pela escala de ansiedade 

de Hamilton (Hamilton, 1959). As escalas de depressão geriátrica e de 

ansiedade foram incluídas pelo conhecido impacto negativo nos testes 

neuropsicológicos, principalmente no tocante à atenção, causado por 

depressão ou ansiedade (Arnaíz e Almkvist, 2003), além de ajudarem a 

detectar síndromes psiquiátricas (critério de inclusão). Sujeitos com outras 

doenças neuropsiquiátricas, por exemplo, transtorno bipolar e transtorno 

obsessivo compulsivo, também foram excluídos após a entrevista clínica. 

3.2.1 3 Testes neuropsicológicos 

Depois da entrevista clínica, os sujeitos interessados em participar do 

estudo foram submetidos a uma bateria de testes neuropsicológicos. A partir 

de então, os pacientes foram classificados como CCL e seus diferentes 

subtipos, como abordado previamente (amnéstico ou não amnéstico). A 

seguir, encontra-se a lista dos testes neuropsicológicos realizados, de 

acordo com a função cognitiva avaliada. A aplicação, pontuação e 

interpretação dos resultados obtidos nesses testes foram estabelecidas de 

acordo com o guia de referência de cada um destes, e os resultados foram 

ajustados conforme idade e escolaridade. 
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Testes de memória 

- Subteste de reprodução visual (avaliação de memória episódica 

visual) e memória lógica (avaliação de memória episódica verbal) da 

Escala de Memória de Wechsler [Wechsler Memory Scale - Revised 

(WMS-R)] (Wechsler, 1987). 

- Evocação tardia da figura complexa de Rey-Osterriech (FCRO), que 

avalia a memória episódica visual (Spreen et al., 2006). 

- Teste de aprendizagem verbal auditiva de Rey - Rey Auditory Verbal 

Learning Test (RAVLT), que inclui aprendizagem de uma lista de 

palavras (aprendizagem verbal) e avalia, também, a memória 

episódica verbal (Spreen et al., 2006; Malloy-Diniz et al., 2007). 

Testes de habilidades construtivas e função visuoespacial 

- Desenho do Relógio, uma tarefa visuoespacial e construtiva para a 

investigação clínica, aplicada pelo neurologista como parte da BCB 

(Battersby et al., 1956). 

- Cópia da FCRO (Spreen et al., 2006). 

- Subteste do desenho de blocos do Wechsler Adult Intelligence Scale 

(WAIS) (Wechsler, 1987, 1996 e 1999). 

- Percepção visual por meio do teste de Raciocínio Matricial (RMat) do 

WAIS (Wechsler, 1987, 1996 e 1999). 
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Testes de atenção e funções executivas 

Os dois domínios foram agrupados pela superposição dessas funções 

nos testes, sendo difícil separá-los com base nos resultados numéricos. 

- Teste das trilhas - Trail Making Test (TMT), partes A e B (Weintraub 

e Mesulam, 1985). Esse teste mede velocidade de varredura visual, 

funcionamento motor, sequenciação e flexibilidade mental. Na parte 

A, o sujeito deve conectar círculos numerados de acordo com sua 

ordem consecutiva, sendo avaliadas a atenção sustentada, a 

velocidade de processamento, a capacidade de exploração visual e 

a função motora. Na parte B, deve-se conectar uma sequência de 

números e letras, alternando as sequências (por exemplo: 1 - A, 2 - 

B, etc.). Essa fase avalia atenção complexa e flexibilidade mental, 

além das funções testadas na parte A do teste. 

- Teste de Stroop (Weintraub e Mesulam, 1985), que avalia atenção e 

controle inibitório de respostas (função executiva). 

- Dígitos diretos e indiretos do WMS-R (Wechsler, 1987; Spreen et al., 

2006), que medem predominantemente memória de trabalho. 

Testes de linguagem 

Além da avaliação durante os exames clínico e neurológico, a 

linguagem foi avaliada por meio dos testes de fluência verbal fonêmica com 

palavras iniciadas pelas letras “F”, “A”, e “S” (Spreen et al., 2006). 
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3.2.2 Teste ergoespirométrico 

O TE foi realizado em esteira ergométrica (Centurion 200, Micromed, 

Brasil), com aumentos progressivos da velocidade e da inclinação a cada 

minuto, até a exaustão voluntária percebida pelo participante ou a 

observação de algum sintoma clínico específico, como previamente descrito 

em Prado et al. (2012). O consumo de oxigênio (VO2) e a produção de 

dióxido de carbono (CO2) foram obtidos por meio de amostragem a cada 

ciclo respiratório e expressam como médias a cada 30 segundos, utilizando 

um sistema de calorimetria indireta (Cortex - modelo Metalyzer IIIB, 

Alemanha). A frequência cardíaca (FC) foi registrada continuamente em 

repouso, durante o exercício, e na fase de recuperação, usando um 

eletrocardiograma de 12 derivações (Ergo PC Elite, Inc. Micromed, Brasil). O 

TE foi considerado máximo quando um dos seguintes critérios foi cumprido: 

a) platô do VO2 (aumento menor que 150 mL/min entre dois estágios 

consecutivos de dificuldade); b) valor da relação de troca respiratória acima 

de 1,10; ou c) FC maior que dez batimentos abaixo da FC máxima 

preconizada para a idade. O pico de VO2 foi definido como a média de 30 

segundos da última fase do teste. Os limiares ventilatórios foram 

identificados com base em procedimentos padrão (Wasserman et al., 1973). 

O volume de O2 expirado (VE) foi utilizado nessas medições. O limiar 

anaeróbio ventilatório (LAV) foi identificado quando o equivalente ventilatório 

de VO2 (VE/VO2) aumentava sem um acréscimo concomitante do 

equivalente ventilatório de dióxido de carbono (VE/VCO2). O ponto de 

compensação respiratória (PCR) foi definido como o tempo em que o 
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VE/VO2 e VE/VCO2 aumentavam simultaneamente. O LAV e PCR foram 

medidos em VO2 relativo (expresso em mL/kg/min) no momento da 

determinação dos parâmetros. O principal parâmetro estudado como 

desfecho foi o consumo máximo de oxigênio (VO2 máx.). O VO2 máximo é a 

capacidade máxima individual de transportar e utilizar oxigênio durante um 

exercício aeróbio progressivo. Esse parâmetro tem como base as medições 

das concentrações de oxigênio e dióxido de carbono do ar inspirado e 

expirado durante um esforço físico de intensidade progressiva. O VO2 

máximo é alcançado quando o consumo de oxigênio permanece estável, 

apesar de um aumento na carga de trabalho. O VO2 máximo é expresso em 

mL/kg/min. 

Os participantes com anormalidades cardíacas ou ortopédicas 

(identificados durante a TE) que os impedissem de participar do programa 

de TA foram excluídos do estudo nessa fase (n = 12). 

3.2.3 Aquisição dos exames de imagem 

Todos os voluntários foram submetidos a exames de imagem no 

Instituto de Radiologia (InRad) do HC-FMUSP. Inicialmente, foram 

realizadas as sequências de ressonância magnética no Serviço de 

Ressonância Magnética e, posteriormente, os estudos de PET-18FDG no 

Centro de Medicina Nuclear, em dias diferentes. 
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3.2.3.1 Ressonância magnética 

As aquisições de imagens por RM tiveram o objetivo de excluir 

possíveis alterações estruturais clinicamente relevantes (tumores, 

malformações, doença vascular, etc.) e de fazer um corregistro com as 

imagens de PET-18FDG para quantificação posterior (na sequência 

volumétrica sagital 3D ponderada em T1). 

Todas as imagens foram adquiridas no mesmo equipamento (Philips 

ACHIEVA 3.0 Tesla), durante cerca de 30 minutos, nas seguintes 

sequências: 

- Sagital 3D T1, sequência volumétrica usada para a realização do 

Voxel-Based Morphometry, consistindo de 180 imagens com 

espessura de corte de 1 mm e tamanho do pixel de 1 m2 (TR = 7 ms, 

TE = 3,2 ms; FOV 24 cm2; matriz 240 x 240). 

- Axial T2 fast spin echo, com 28 imagens com espessura de corte 4,5 

mm (TR = 833,75 ms, TE = 11,1136 ms; FOV 23 cm2; matriz 256 x 256). 

- Axial fluid-attenuated inversion recovery, com 28 imagens com 

espessura de corte de 4,5 mm (TR = 11000 ms, TE =130 ms; FOV 

23 cm2; matriz 352 x 264). 

- Coronal T2 spectral presaturation with inversion recovery, com 32 

imagens com espessura de corte de 4,5 mm (TR = 2830,83 ms, TE 

= 120 ms; FOV 23 cm2; matriz 460 x 445). 

- Coronal T2 alinhado com hipocampo, com 24 imagens com 

espessura de corte de 3,0 mm (TR = 2630,92 ms, TE = 80 ms; FOV 

23 cm2; matriz 400 x 316). 
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- Difusão SENSE, com 28 imagens com espessura de corte de 4,0 

mm (TR = 3257,11 ms, TE = 67,4547 ms; FOV 23 cm2; matriz 192 x 

153). 

- Difusão, com 56 imagens com espessura de corte de 4,0 mm (TR = 

3257,11 ms, TE = 67,4547 ms; FOV 23 cm2; matriz 192 x 153). 

3.2.3.2 Tomografia por emissão de pósitrons acoplada à tomografia 
computadorizada com 18F - fluordesoxiglicose (PET-18FDG) 

Todos os estudos de PET/CT foram realizados em equipamento 

Biograph (CTI/Siemens, Knoxville (TN), Estados Unidos da América (EUA)), 

composto por conjuntos de detectores BGO acoplados a uma tomografia 

computadorizada helicoidal. A aquisição foi feita 60 minutos após a injeção 

intravenosa de aproximadamente 370 MBq (10 mCi) de 18FDG ter sido 

administrada, período esse no qual os sujeitos foram mantidos em condições 

padronizadas de repouso (ausência de estímulos audiovisuais). Todos os 

participantes foram submetidos a jejum de pelo menos seis horas. Antes da 

administração da 18F - fluordesoxiglicose, a glicemia capilar de jejum foi 

dosada sistemicamente conforme protocolo padronizado na Instituição. 

Inicialmente, foram adquiridas as imagens de tomografia 

computadorizada empregadas para corregistro anatômico e correção de 

atenuação das imagens tomográficas de emissão de pósitrons. Essas 

imagens foram também empregadas com finalidades diagnósticas: avaliar, 

eventualmente, a presença de calcificações parenquimatosas ou outras 

anormalidades não detectadas nos exames de ressonância magnética. 
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Os cortes tomográficos foram adquiridos durante 15 minutos com 

matriz 256 x 256, zoom 2,5, resultando em pixels de tamanho 1,04 mm 

(voxel de 1,04 mm3). As imagens foram reconstruídas pelo método iterativo 

ordered subset expectation maximization (OSEM), com seis interações e 16 

subsets, e suavizadas com filtro Gaussiano de 5 mm. Os dados foram 

corrigidos para espalhamento, atenuação e decaimento. Não foi aplicado 

nenhum método de correção para efeitos de volume parcial nesse momento. 

3.2.4 Processamento e quantificação das imagens 

Todos os procedimentos relacionados ao processamento e à 

quantificação das imagens de PET e RM foram realizados por meio do 

software Statistical Parametric Mapping (SPM8) (Wellcome Department of 

Cognitive Neurology, Functional Imaging Laboratory, Londres, Reino Unido, 

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/), implementado na plataforma MATLAB 

R2009a (The Mathworks Inc., Sherborn (MA), EUA). Os detalhes específicos 

de cada método estão destacados a seguir. 

Depois de coletar e pré-processar as imagens (conforme descrito 

acima), todas foram transformadas em imagens de padrão Digital Imaging 

and Communications in Medicine (DICOM), com a extensão “dcm”, e, 

posteriormente, para o formato nifti, com a extensão “nii”, que é o arquivo 

padrão para processamento no SPM8. A partir daí as imagens são, então, 

convertidas da chamada “orientação radiológica” (lado esquerdo da imagem 

é o lado direito do paciente) para a chamada “orientação neurológica”, na 

qual o lado esquerdo da imagem é o lado esquerdo do paciente. Após essa 
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sistematização, as imagens passaram por normalização espacial e 

suavização e seguiram por etapas diferentes de processamento, que serão 

detalhadas a seguir. 

3.2.4.1 Processamento das imagens de PET-18FDG 

As imagens PET-18FDG de cada paciente foram inicialmente 

corregistradas com as suas próprias imagens de RM (sequência ponderada 

em T1). Depois do corregistro, as imagens foram normalizadas 

espacialmente no SPM8 em um sistema estereotáxico com base no padrão 

de coordenadas (x, y, z) do Montreal Neurological Institute (MNI). 

Cada uma das imagens foi individualmente suavizada com um filtro 

Gaussiano de 8 mm para reduzir o impacto de possível erro de corregistro 

no espaço e, também, para melhorar o sinal em relação ao ruído. A fim de 

garantir que a análise contivesse apenas voxels mapeando o tecido cerebral, 

um valor de corte (threshold) de 0,8 da captação média do radiofármaco em 

tecido cerebral foi selecionado. As diferenças de captação global entre as 

imagens foram ajustadas com base na opção proportional scaling do SPM8, 

utilizando uma normalização pela média das contagens cerebrais de cada 

grupo (normalização por global means). Os cortes tomográficos resultantes 

foram reamostrados com interpolação trilinear, gerando voxels de 2 x 2 x 2 

mm. 

O processo acima descrito e a análise estatística (detalhada a seguir) 

são tidos como o padrão de análise para imagens metabólicas funcionais e 

foram validados previamente (Signorini et al.,1999) e usados em diversos 
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estudos clínicos prévios, envolvendo PET-18FDG e CCL (Drzezga et al., 

2003; Jagust et al., 2006; Perneczky et al., 2007; Salmon et al., 2008; Clerici 

et al., 2009; Pa et al., 2009). 

3.2.5 Análise dos biomarcadores no líquido cefalorraquidiano 

As análises laboratoriais foram realizadas pelo Laboratório de LCR do 

Serviço de Neurologia do Instituto Central do HC-FMUSP. Os pacientes 

foram submetidos, após oito horas de jejum, à punção lombar ao nível das 

vértebras L4-L5, realizada por médico neurologista. Aproximadamente, 10 ml 

de LCR foram obtidos, coletados em tubo de polipropileno, rapidamente 

centrifugados e, depois, congelados à temperatura de -80 °C para análise 

posterior. 

A dosagem das proteínas tau e p-tau foi determinada quantitativamente 

por meio da tecnologia Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) (Innotest 

hTAU Ag, Innogenetics, Ghent, Bélgica). A dosagem do peptídeo beta-amiloide 

foi determinada utilizando um ELISA em sanduíche (Innotest amiloide 1-42, 

Innogenetics, Ghent, Bélgica). De acordo com o fabricante, os valores de corte 

para o DA são os seguintes: βA < 540 ng/L; Tau > 450 ng/L; p-tau > 61 ng/L. 

No entanto, esses parâmetros não foram validados para a população brasileira 

e devem ser analisados com cautela. 

Dos 65 sujeitos analisados neste estudo, a análise de biomarcadores 

no LCR está disponível em 60 deles. Em três dos sujeitos, houve problemas 

técnicos na análise do LCR, em um não foi possível a coleta por dificuldade 

na punção e o último sujeito tinha contraindicação ao procedimento. 
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3.2.6 Genotipagem da APOE 

A genotipagem da APOE foi realizada por PCR em tempo real com 

ensaios Taqman Genotyping (Life Technologies) específicos para os 

polimorfismos rs429358 e rs7412 (Izzo et al., 2013). As reações de 

amplificação utilizaram TaqMan PCR Mastermix 1x/μL, TaqMan SNP 

genotyping assay 1x/μL, DNA genômico 10ng/μL, água ultrapura para 

completar 7μL de volume. Os PCRs foram realizados em equipamento 

LineGene 9600 (BIOER). Os genótipos foram determinados comparando os 

níveis de fluorescência antes e depois da reação e a curva de amplificação, 

referenciando com controles conhecidos (Figura 4). 

 
Figura 4 - Imagens representativas dos três perfis possíveis de amplificação por PCR 

em tempo real com ensaio por sonda de hidrólise (Taqman Genotyping 
assay) para o SNP rs429358 e respectiva “clusterização” de todas as 
amostras e controles (abaixo à direita) 
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3.2.7 Programa de treinamento aeróbio 

O programa de exercícios foi realizado no Laboratório de Avaliação e 

Condicionamento em Reumatologia (LACRE), localizado dentro do HC-

FMUSP. O TA consistiu em um programa supervisionado com a duração de 

24 semanas, realizado duas vezes por semana. As sessões eram 

compostas por cinco minutos de aquecimento, seguido por 30 a 50 minutos 

de exercício aeróbio (caminhada) em esteira e um período de redução 

gradual da intensidade do exercício (“volta ao repouso) de cinco minutos. Os 

participantes foram instruídos a não falar ou ler durante as sessões de 

exercício, as quais foram monitorizadas por pelo menos um profissional de 

educação física experiente. A duração do TA foi aumentada a cada oito 

semanas, até um total de 50 minutos. A intensidade de treinamento, ou seja, 

a velocidade de esteira, foi ajustada ao longo de cada sessão de 

treinamento, a fim de manter a FC correspondente entre o LAV e 10% 

abaixo do PCR. Os sujeitos eram excluídos da análise se tivessem menos 

de 70% de aderência aos treinos (mínimo de 33 sessões em 24 semanas). 

3.2.8 Reavaliação 

Depois da conclusão do programa de TA, foram repetidos os 

seguintes procedimentos: o TE, a escala cognitiva ADAS-Cog, a bateria 

neuropsicológica e o PET-18FDG. Todos foram realizados preferencialmente 

no prazo de duas semanas após o término das sessões de TA. 
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3.2.9 Análise estatística 

3.2.9.1 Dados clínicos 

Os dados clínicos e demográficos, bem como os valores dos 

biomarcadores no LCR foram analisados pelo programa SPSS versão 17.0 

(SPSS Inc., Chicago (IL), EUA), com diferentes testes estatísticos de acordo 

com a variável empregada. Para as variáveis clínicas, foi adotado o ponto de 

corte de 0,05 (α = 5%) como valor de rejeição da hipótese de nulidade, 

sendo considerados valores de p menores que 0,05 como estatisticamente 

significantes. 

3.2.9.2 Métodos de imagem (SPM8) 

Para analisar a diferença metabólica entre grupos (pré e pós-

exercício) pelo PET-18FDG, foram realizadas comparações voxel a voxel no 

programa SPM8 com o intuito de identificar diferenças na captação regional 

do radiofármaco, um marcador do metabolismo regional de glicose (MRG). 

O programa SPM8 compara variáveis entre grupos, criando uma 

estatística t para cada voxel encefálico, depois dos processos de 

normalização espacial e suavização explicados em sessão anterior. Nessas 

comparações, um valor numérico é atribuído para cada voxel (relativo ao 

metabolismo no PET-18FDG), e as médias de cada voxel em cada um dos 

grupos são comparadas individualmente. 

Assim, ao final da análise, o SPM atribui um valor de p para cada 

voxel encefálico, e os voxels são relatados em uma tabela de acordo com 

um limiar predefinido pelo pesquisador. Esses valores resultam em uma 
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análise inicial que gera mapas de estatística t para cada voxel encefálico, 

que, assim, constituem os mapas estatísticos paramétricos. O programa 

realiza ainda correções estatísticas que levam em consideração o problema 

das múltiplas correções. 

Como demonstrado na Figura 5, no SPM8, os voxels estatisticamente 

relevantes são identificados em termos de coordenadas numéricas (x, y, z) 

de acordo com as coordenadas do mapa do MNI. Depois de identificar as 

coordenadas MNI, estas são convertidas para coordenadas de acordo com o 

atlas de Talairach e Tournoux em software específico 

(http://bioimagesuite.yale.edu/ - noodle.med.yale.edu) (Lacadie et al., 2008) 

(Figura 6) e, posteriormente, confirmadas com ajuda do programa Talairach 

Client (Lancaster et al., 1997 e 2000). 
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Figura 5 - Exemplo de um mapa estatístico paramétrico de comparação voxel a voxel 

gerado pelo SPM8 para análise de metabolismo glicolítico regional por PET. 
O retângulo azul demonstra a representação gráfica, em três projeções 
padrão (o chamado template do SPM), das alterações encontradas na 
comparação entre os cérebros de dois grupos, após os processos de 
normalização e suavização no espaço padrão do SPM. O retângulo verde 
demonstra o desenho estatístico e o contraste escolhido, neste caso um 
teste t não pareado de contraste -1; 1 [busca analisar o que o primeiro 
grupo de cérebros tem “a menos” (-1) em termos metabólicos do que o 
segundo (1)]. O retângulo amarelo demonstra a tabela com os resultados 
da análise estatística, detalhado em figura a seguir. O retângulo vermelho 
demonstra as coordenadas (x, y, z), em milímetros, de cada região cerebral 
em que foi encontrada alguma diferença estatística, no espaço do SPM 
(MNI), que serão, posteriormente, convertidas para coordenadas de 
Talairach 
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Para a análise estatística no programa SPM8, foi realizado um teste t 

pareado entre os dois principais grupos (pré e pós-exercício). 

Para as análises no SPM8, foi adotado o ponto de corte de p < 0,001 

(0,1%) como o valor de rejeição da hipótese de nulidade, o que corresponde 

a um valor de 3,09 na curva de estatística Z. Assim, considerados com 

valores de p < 0,001 como estatisticamente significantes ao nível de voxel 

e/ou cluster, com o mínimo 50 voxels agrupados em cada área de 

significância (denominada de cluster). Esse é um ponto de corte um pouco 

mais rígido do que o clássico utilizado em estudos funcionais de validação 

(Signorini et al., 1999) e, previamente, em estudos com CCL e neuroimagem 

(Drzezga et al., 2003; Clerici et al., 2009; Pa et al., 2009, Coutinho et al., 

2015; Porto et al., 2015), que se pode julgar adequado para sujeitos sem 

demência. 



MÉTODOS - 44 

 

 
Figura 6 - Exemplo da interface do aplicativo BioImage Suite, para conversão de 

coordenadas do espaço SPM8 (MNI - retângulo amarelo) para o espaço 
Talairach (TAL - retângulo verde). Após a conversão e localização 
anatômica, que já é fornecida previamente pelo programa (seta e retângulo 
vermelhos), os dados são ainda confirmados do programa Talairach client 
[Fonte: http://bioimagesuite.yale.edu/] 

O mapa estatístico do SPM8 aplica ainda automaticamente métodos 

estatísticos de correção para múltiplas comparações, como o familywise 

error (FWE) e false discovery rate (FDR). Nos casos em que os voxels 

permaneceram estatisticamente significantes após a correção para esses 

métodos, eles foram também identificados em adição àqueles identificados 

com um ponto de corte menos rígido. Em virtude da rigidez estatística 
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desses métodos, nesta análise foram considerados valores de 0,05 (α = 5%) 

como o valor de rejeição da hipótese de nulidade, sendo considerados 

valores de p < 0,05 como estatisticamente significantes, identificados de 

acordo com o método de correção para múltiplas comparações (pFWE e/ou 

pFDR), (Figura 7). 

 
Figura 7 - Representação detalhada da tabela com os resultados estatísticos do 

SPM8. O retângulo azul indica o limiar estatístico escolhido pelo 
pesquisador para visualizar os resultados (ponto de corte para valorização 
estatística). Neste caso, só serão demonstrados resultados com valores de 
p < 0,001. O retângulo amarelo identifica os resultados a partir do ponto de 
vista de uma área de voxels contíguos, área que é denominada de cluster. 
Deve-se notar a coluna verde, que demonstra o número de voxels em cada 
área. O retângulo vermelho demonstra os resultados para os voxels de 
maior expressão em cada cluster. Percebe-se que são oferecidos valores 
de p com correções para múltiplas comparações pelos métodos familywise 
error (pFWEcorr), false discovery rate (pFDRcorr) e não corrigido (puncorr). 
São ainda demonstrados os valores em estatística T e o Z score (Z) para 
cada voxel. No presente estudo, foram valorizados apenas resultados com 
puncorr < 0,001 para o voxel de maior significância com, no mínimo, 50 
voxels agrupados na região (cluster de maior significância); valores de p 
corrigidos para múltiplas comparações pelos dois métodos expostos foram 
demonstrados apenas quando atingiram valores < 0,05, o que denota maior 
segurança estatística do que um valor de puncorr < 0,001 
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3.2.9.3 Extração de valores numéricos para análises de correlação 

Com o objetivo de avaliar possíveis correlações entre os dados de 

PET-18FDG com as variáveis clínicas e laboratoriais, foram extraídos os 

valores numéricos das contagens radioativas de áreas com diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos. Esses valores foram 

registrados no programa SPSS. 

Valores numéricos da média de contagens radioativas dos voxels com 

diferença estatística entre os grupos (pré e pós-exercício) foram obtidos por 

meio da caixa de ferramentas MarsBar para SPM (http://marsbar.sour 

ceforge.net/), na opção “explore design/files and factors”. Tais valores são 

obtidos depois da realização de todo o processamento das imagens e estão 

relacionados ao valor de atividade radioativa em uma região específica 

normalizado pelas contagens radioativas de todo o cérebro (normalização 

por contagens globais). Essas contagens radioativas indicam o consumo de 

glicose naquela área, que é uma medida indireta da atividade neuronal 

sináptica (Lundgaard et al., 2015). 

Foram realizadas correlações de Pearson (quando os valores 

apresentaram distribuição normal) ou de Spearman (em casos de 

distribuição não normal) das contagens metabólicas entre si e entre esses 

valores e os valores numéricos de peptídeo Aβ, proteínas tau e p-tau e os 

dos testes cognitivos. 

Uma técnica chamada modelação de equações estruturais foi aplicada 

para explorar a hipótese de que as alterações metabólicas cerebrais induzidas 

pelo TA poderiam ter um comportamento previsível. A modelação de equações 
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estruturais envolve um conjunto de métodos estatísticos (regressão, análise de 

caminhos, modelo de confirmação de fatores, etc.) e foi realizada pelo 

programa SPSS AMOS versão 24.0 (SPSS Inc., Chicago (IL), EUA). Para 

testar a hipótese de que algumas alterações metabólicas poderiam estar 

conectadas entre si e representariam uma variável latente (não medida), 

inicialmente um modelo de confirmação de fatores foi usado para criar variáveis 

latentes com base em variáveis mensuradas. Posteriormente, fundamentado na 

literatura, em dados da análise preliminar desses parâmetros e nos resultados 

da análise de componentes principais, uma teoria foi testada por meio de um 

estudo com modelos de caminho (path models), nos quais os valores 

estatísticos de adequação de modelo (model fit) foram determinados. De 

acordo com as recomendações de Blunch (2013), uma combinação de índices 

de adequação de modelo foi usada, cada qual com um valor de adequação 

mínimo sugerido: qui-quadrado com p > 0,05; CFI (comparative fit index) > 

0,93; NFI: (normed fit index) > 0,9; RMSEA (root mean square error of 

approximation) < 0,08. 

3.2.9.4 Classificação individual do perfil metabólico cerebral medido 
por PET-18FDG antes da intervenção com TA 

Uma análise individual das imagens de PET-18FDG dos sujeitos 

incluídos no estudo foi realizada com o intuito de classificá-los entre aqueles 

com sinais metabólicos de degeneração típica da DA (perfil CCL por DA) ou 

sem sinais metabólicos de processo neurodegenerativo típico de DA (CCL 

não relacionado à DA). 
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Para essa análise, os mesmos procedimentos de pré-processamento 

anteriormente detalhados foram realizados no programa SPM8, seguidos de 

corregistro com a RM do próprio sujeito e normalização espacial de acordo 

com molde específico desse programa. O método de normalização de 

contagens com proportional scaling associado à normalização pelas 

contagens cerebrais globais e ponto de corte de 0,8 para remoção de 

contagens extracerebrais foi utilizado (Signorini et al., 1999). 

Os mapas individuais de cada um dos sujeitos foram, então, 

comparados por meio do teste t não pareado com indivíduos do grupo controle 

sem comprometimento cognitivo do Centro de Medicina Nuclear do HC-FMUSP 

(componentes demográficos desses sujeitos detalhados em Coutinho et al. 

(2015). Os mapas SPM com estatística t foram analisados com ponto de corte 

de visualização de p < 0,01. Foram considerados como significativas as áreas 

com redução metabólica em pelo menos 100 voxels e mínimo valor de p = 0,05, 

corrigido para múltiplas comparações, tanto para voxel quanto para cluster. 

Estratégia semelhante foi realizada previamente por outros autores, obtendo 

sucesso na diferenciação entre sujeitos com CCL que evoluíram ou não para 

demência após seguimento clínico (Cerami et al., 2015) e, também, no 

diagnóstico diferencial de demências (Perani et al., 2016). 

Adicionalmente, as imagens foram ainda analisadas por dois médicos 

nucleares certificados com, no mínimo, cinco anos de experiência em 

análise de imagens de PET-18FDG cerebral. Ambos eram “cegos” em 

relação ao desfecho dos pacientes após a intervenção e não tinham 

conhecimento de testes clínicos específicos dos sujeitos. 
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Tendo em vista uma possível baixa sensibilidade do molde padrão do 

SPM para a detecção de demências (Della Rosa et al., 2014) e da 

normalização por contagens globais (Yakushev et al., 2009), os médicos 

também consideraram por consenso como “positivos” (padrão CCL por DA) 

aqueles exames nos quais as áreas de redução metabólica não atingiram o 

ponto de corte estatístico do SPM (p = 0,05, corrigido para múltiplas 

comparações), mas que englobavam de forma inequívoca pelo menos duas 

áreas típicas de CCL por DA. Essa análise complementar foi feita de forma 

subjetiva visualmente e com auxílio de quantificação voxel a voxel pelo 

método stereotactic surface projection (3D-SSP), em sua versão comercial 

(programa Cortex-ID, GE Healthcare). Nesse software, os sujeitos são 

individualmente comparados com um grupo controle pareado por idade 

fornecido pelo fabricante, sendo fornecidos valores de transformadas Z 

(escore Z) às diferentes regiões corticais. O escore Z representa uma 

transformada do desvio padrão do metabolismo de cada área em relação ao 

grupo de indivíduos normais. 

Os sujeitos foram classificados como CCL por DA, caso 

apresentassem hipometabolismo característico de degeneração para DA de 

acordo com uma literatura bem estabelecida, nas seguintes áreas: regiões 

temporoparietais bilaterais, precuneus e giro do cíngulo posterior (Herholz et 

al., 2002; Anchisi et al., 2005; Teune et al., 2010; Herholz, 2012), 

hipometabolismo assimétrico perisilviano posterior ou parietal (Gorno-

Tempini et al., 2011) e, em alguns casos, hipometabolismo temporoparietal 

com envolvimento occipital ou occipital envolvendo o córtex visual primário, 
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que poderia corresponder à variante atípica da DA conhecida como atrofia 

cortical posterior (Crutch et al., 2013; Cerami et al., 2015). Sujeitos com 

hipometabolismo em áreas não correspondentes às previamente referidas 

(por exemplo, nos lobos frontais) também foram registrados, mas não foram 

considerados no presente estudo como CCL por DA e foram agrupados com 

os sujeitos sem sinais de degeneração. 

 

 

 

 



 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Casuística 

Dos 106 sujeitos que concordaram em participar do estudo, 65 

completaram todas as fases. Os motivos de exclusão dos 41 sujeitos após o 

início do estudo são mostrados na Figura 8. 

 

Figura 8 - Fluxograma dos sujeitos que foram incluídos no estudo, descrevendo os 
motivos pelos quais não completaram todos os procedimentos. TA: 
treinamento aeróbio; TE: teste ergoespirométrico 
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4.2 Características Clínicas e de Biomarcadores no LCR 

4.2.1 Características clínicas e de biomarcadores no LCR (N=65) 

Sessenta e cinco sujeitos completaram as 24 semanas do programa 

de TA (amostra final do estudo). A média (M) e desvio padrão (DP) em anos 

foi 69,2 (5,5) para a idade e 11,1 (4) para a escolaridade. Houve uma 

predominância de mulheres nessa amostra (razão masculino/feminino de 

14/51, χ2= 31,8, p < 0.001). O MEEM inicial foi de 28 (1,6) pontos. As 

características demográficas e os resultados dos testes usados como 

rastreio são apresentados na Tabela 1. Como mencionado anteriormente na 

sessão “métodos”, um grupo de controle composto por 30 sujeitos idosos foi 

obtido de um banco de dados do Centro de Medicina Nuclear do Instituto de 

Radiologia do HC-FMUSP e usado em comparações post hoc. A Tabela 2 

esboça as características demográficas desses sujeitos e uma comparação 

com o grupo CCL. O grupo controle não apresentou diferenças significativas 

em idade, escolaridade e sexo em relação aos sujeitos com CCL do 

presente estudo. 

Os resultados da dosagem de peptídeo βA, proteínas tau e p-tau no 

LCR (N = 60) foram de 938,9 (415,9) ng/L, 225 (117,8) ng/L, e 45,2 (16,6) 

ng/L, respectivamente. 

A distribuição das isoformas da APOE foi de E2E3 - 4 (6,2%), E3E3 - 

41 (64,1%), E3Ɛ4 - 18 (28,1) e E2Ɛ4 - 1 (1,6%), N=64 e, também, pode ser 

visualizada no Gráfico 1. 
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Tabela 1 - Resultados das variáveis demográficas e dos testes de 
rastreio nos sujeitos com CCL participantes do estudo 
Variável Média (DP) Variável Média (DP) 

Idade (anos) 69,2 (5,5) FVC 16,5 (3,7) 

Gênero (feminino) 51 (78%)*† FVP 11,1 (3,8) 

Escolaridade (anos) 11,1 (4,2) EDG 1,3 (1,5) 

Hipertensão arterial 29 (44%)* EAH 5,1 (4,5) 

Diabetes Mellitus 9 (13%)*† QAF 0,6 (1,6) 

Dislipidemia 26 (40%)*   

MEEM 28 (1,6)   

BCBrt 8,3 (1,3)   
BCBrt: recordação tardia de Bateria Cognitiva Breve; DP: desvio padrão; EAH: escala de ansiedade 
de Hamilton; EDG: Escala de Depressão Geriátrica (15 itens); Escol: escolaridade; FVC: fluência 
verbal categórica (animais/1 minuto); FVP: fluência verbal fonêmica (palavras com a letra "P"/1 
minuto); MEEM: Minie-xame do Estado Mental; QAF: Questionário de Atividades Funcionais. 
* Número de casos e porcentagem do total; † p = 0,001 (qui-quadrado). 

Tabela 2 - Dados demográficos e de Minie-xame do Estado Mental do 
grupo de controle e comparação (teste t não pareado e qui-
quadrado) com o grupo com comprometimento cognitivo 
leve 

 GC 
Média (DP) 

CCL 
Média (DP) Valor do p 

Idade (anos) 69,4 (6.4) 69,2 (5,5) 0,8 

Gênero (feminino)* 24 (80%) 51 (78%) 1 

Escolaridade (anos) 12,9 (4,9) 11,1 (4) 0,07 

Hipertensão arterial* 18 (60%) 29 (44%) 0,1 

Diabetes Mellitus* 1 (3%) 9 (13%) 0,1 

Dislipidemia* 12 (40%) 26 (40%) 1 

MEEM 29 (1) 28 (1,6) 0,002 
CCL: comprometimento cognitivo leve; DP: desvio padrão; GC: grupo controle; MEEM: Mini-exame do 
Estado Mental. * Número de casos e porcentagem do total; (qui-quadrado). 
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Gráfico 1 - Distribuição dos genótipos da APOE na amostra. APOE: 
gene da apolipoproteína E 

 

4.2.2 Resultados relacionados ao condicionamento físico e à cognição 
depois do treinamento aeróbio 

Os resultados do TE antes e depois da intervenção com TA são 

mostrados na Tabela 3, juntamente com as diferenças entre os escores 

(pós-TA menos pré-TA). O número de sessões de treinos realizados pelos 

participantes foi de 39,6 (4,3) (M e DP), com um máximo possível de 48 

sessões (aproximadamente 80% das sessões foram concluídas). Para um 

participante, os resultados do TE pós-treinamento não foram obtidos (o 

sujeito apresentou fibrilação atrial durante o TE pós-treinamento, o que 

impossibilitou a continuidade do exame). Houve um aumento do VE no PCR 

e no VO2 máx. depois do treinamento (pós-TA menos pré-TA; diferenças M e 

DP: 1,1 (2,3) mL/kg/min, p < 0,001; 1,4 (2,3) mL/kg/min, p < 0,001, 

respectivamente). Esses resultados indicam um aumento na capacidade 

aeróbia depois da intervenção com TA. 
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Tabela 3 - Resultados dos escores do teste ergoespirométrico 

 Pré-TA Pós-TA Diferença  
Média (DP) Média (DP) Média (DP) Sig (p)* 

LAV† 13,2 (2,4) 13,6 (3,1) 0,4 (2.8) 0,2 

PCR† 20,1 (2,8) 21,3 (3,7) 1,1 (2,3) < 0,001 

VO2 máx.† 22,6 (3,7) 24 (4) 1,4 (2,3) < 0,001 

DP: desvio padrão; LAV: limiar anaeróbico ventilatório; PCR: ponto de compensação respiratória; 
VO2 máx.: consumo máximo de oxigênio; TA: treinamento aeróbio, TE: teste ergoespirométrico. 
* Bicaudado; † N = 64 (um participante não realizou o TE pós-TA). Limiares medidos em mL (de 
oxigênio) /kg/min 

Os desempenhos na escala ADAS-Cog e na bateria neuropsicológica 

são apresentados na Tabela 4. Houve melhora do desempenho na escala 

ADAS-Cog, com uma redução da pontuação em média de -2,4 (escores 

mais altos indicam maior comprometimento). Como mencionado 

anteriormente, as palavras a serem aprendidas, recordadas e reconhecidas 

não eram as mesmas, pois versões paralelas do ADAS-Cog foram usadas, o 

que minimizou possíveis efeitos de aprendizagem. A comparação dos 

resultados da bateria neuropsicológica depois do TA mostrou diferenças na 

evocação tardia da memória visual (subteste do WMS-R) e na parte A do 

TMT. Na cópia da FCRO, a diferença não alcançou significância estatística, 

porém houve uma tendência no sentido de melhora do desempenho depois 

do TA. 
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Tabela 4 - Resultados dos escores na escala ADAS-Cog e da bateria 
neuropsicológica dos sujeitos com comprometimento 
cognitivo leve antes e depois do programa de treinamento 
aeróbio 

 Pré-TA Pós-TA Diferença  
M (DP) M (DP) M (DP) Sig (P=)* 

ADAS-Cog 11,3 (3,4) 8,9 (3,6) -2,4 (3,5) < 0,001 

ADAS-Cog memória€ 9,3 (3) 7,5 (3,2) -1,7 (3,1) < 0,001 

TMT A 50,1 (23,1) 43,9 (16) -6,1 (20,1) 0,01 

TMT B 144 (82,7) 146 (81,4) -7,8 (71,9) 0,3 

Stroop 35,5 (11,5) 35 (8,8) -0,5 (11,3) 0,7 

FCRO cópia 30,7 (4,7) 32,2 (4,6) 1,4 (6,4) 0,07 

RMat 12,2 (3,1) 12,3 (3,4) 0,09 (2,7) 0,7 

Mem Log 15,2 (7,1) 14,6 (6,1) -0,6 (6,3) 0,4 

Mem Vis 12 (8,2) 18 (10,9) 5,7 (11,4) < 0,001 

RAVLT_s 39,2 (8) 40 (8,3) 0,7 (9,4) 0,5 

RAVLT_et 7 (2,6) 7,7 (3,6) 0,6 (3,5) 0,1 

FCRO evocação 10,9 (5,6) 11,1 (6,2) 0,2 (6) 0,7 
ADAS-Cog: Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive Subscale; DP: desvio padrão; FCRO: figura 
complexa Rey-Osterrieth; Mem Log: memória lógica; M: média; Mem Vis: memória visual; RAVLT_et: Rey 
Auditory Verbal Learning Test (evocação tardia); RAVLT_s: Rey Auditory Verbal Learning Test (soma dos 
cinco ensaios de aprendizagem); RMat: raciocínio matricial; TA: treinamento aeróbio; TMT - Trail Making Test; 
Stroop - Teste de Stroop. * Bicaudado; € - apenas os itens de memória do ADAS-Cog; N = 63 para a bateria 
neuropsicológica; Stroop (efeito Stroop - parte 3). 

Para identificar uma interação entre os efeitos do TA, o tipo de CCL 

(CCLa e CCLna) e o gênero, uma comparação fatorial foi realizada. Não 

houve interação entre a diferença na escala ADAS-Cog e o tipo de CCL, F 

(1,63) = 2,05 (p = 0,157); gênero, F (1,63) = 0,02 (p = 0,87) ou a combinação 

de "tipo de CLL/gênero" (F (1,61) = 0,42, p = 0,51). Os resultados dos testes 

ADAS-Cog e da bateria neuropsicológica antes e depois do TA divididos 

pelo tipo de CCL podem ser encontrados no Anexo C. 

Não houve correlação entre mudanças nas tarefas cognitivas que 

alcançaram significância estatística (ADAS-Cog, TMT parte A e memória 
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visual do WMS-R) e alterações nos escores do TE ou biomarcadores no 

LCR. Os valores da diferença na cópia da FCRO depois do TA 

apresentaram uma correlação com os valores da dosagem do peptídeo βA 

(rho = 0,29, p = 0,02), indicando que os sujeitos com menor deposição 

amiloide tendiam a apresentar melhor desempenho depois do TA em relação 

aos escores iniciais (antes do TA). 

4.3 Resultados da comparação do metabolismo cerebral antes e depois 
do treinamento aeróbio (N=65) 

4.3.1 Comparação inicial entre todos os participantes antes e depois 
do treinamento aeróbio 

Os resultados da análise exploratória das alterações do MRG, 

incluindo todos os participantes do estudo, estão apresentados na Tabela 5 

e nas Figuras 9 e 10. Um aumento no MRG foi observado em duas regiões 

descritas aqui pelas respectivas áreas de Brodmann (BA): o córtex do 

precuneus direito (p < 0,001, BA = 7) e o giro frontal inferior (GFI) direito (p < 

0,001, BA = 47). Em contraste, houve uma diminuição no MRG do córtex 

giro temporal superior (GTS), em área incluindo quatro picos de voxels, dois 

na BA 22 (esquerda e direita) e dois na BA 38 (ambos à direita) (p < 0,001 

para todos), no GFI esquerdo (p < 0,001, BA = 47), na região do núcleo 

caudado bilateral e no giro do cíngulo anterior esquerdo (GCA) (quatro picos 

de voxels, dois no núcleo caudado esquerdo, um no direito, e um na BA 33 

com p < 0,001 para os voxels no caudado e p = 0,001 para o CGA), na 

região do hipocampo direito (p < 0,001, BA = 28) e na região do giro frontal 

médio (GFM) (p < 0,001, BA = 8). Quando tomados em conjunto como um 
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único agrupamento, o grupo de voxels na GTS direito alcançou tendência à 

significância estatística após controle para comparações múltiplas (pFWE = 

0,05). 

Tabela 5 - Regiões com redução e aumento do MRG depois do 
treinamento aeróbio. Os resultados foram obtidos ao nível 
do pico do voxel (análise global, teste t pareado, mínimo de 
50 voxels), (N=65) 

Redução metabólica Escore Z TC 
Coordenadas do pico 

do voxel‡ 

(x, y e z) 
Giro temporal superior, BA 22 D 4,94 451 52, 5 e 0 

Giro temporal superior, BA 38 D 3,73 451 49, 12 e 12 

Giro temporal superior, BA 38 D 3,91 100 48, 20 e -19 

Giro temporal superior, BA 22 E 3,65 59 -50, 8 e 0 

Giro frontal inferior, BA 47 E 4,58 163 -43, 21 e-15 

Núcleo caudado E 3,91 228 -8, 11 e 7 

Núcleo caudado E 3,82 228 -11, 2 e20 

Núcleo caudado D 3,39 65 16, -6 e24 

Giro do cíngulo anterior E, BA 33 3,14 228 -8, 14 =22 

Giro frontal médio E, BA 8 3,48 74 -35, 7 e 29 

Hipocampo D, BA 28 3,69 61 29, -16 e -8 
Aumento metabólico    

Precuneus, BA 7 D 4,27 326 18, -45 e 41 

Giro frontal inferior, BA 47 E 3,79 79 -17, 23 e -13 
BA: área de Brodmann; D: direito, E: esquerda; MRG: metabolismo regional de glicose; TC: tamanho do cluster 
(número de voxels); ‡ Coordenadas Talairach. 
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Figura 9 - Visão ilustrativa das principais áreas com redução no metabolismo 

regional de glicose depois do programa de treinamento aeróbio plotados 
em um modelo de ressonância magnética, incluindo todos os sujeitos da 
amostra. Mapas estatísticos foram obtidos usando análise com base em 
voxel (Statistical Parametric Mapping (SPM)), punc < 0,001 

 
Figura 10 - Visão ilustrativa das principais áreas com aumento no metabolismo 

regional de glicose depois do programa de treinamento aeróbio plotados 
em um modelo de ressonância magnética, incluindo todos os sujeitos da 
amostra. Mapas estatísticos foram obtidos usando análise com base em 
voxel (Statistical Parametric Mapping (SPM)), punc < 0,001 
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4.3.2 Extração das contagens radioativas para cada área e correlação 
com dados clínicos 

Os valores numéricos das contagens radioativas médias das áreas 

cerebrais com alterações estatisticamente significativas no MRG depois do 

TA foram extraídos pelo programa SPM8 por meio da caixa de ferramenta 

MarsBar (conforme detalhado na seção “materiais e métodos”). Essa caixa 

de ferramentas extrai o valor médio de contagens radioativas das áreas com 

alterações significativas, após normalização global das contagens. As 

correlações entre os valores do MRG cerebral (diferenças: Pós - Pré), com 

testes cognitivos (diferenças: Pós - Pré) e biomarcadores no LCR (valores 

pré-TA) foram obtidos. 

Houve uma correlação negativa entre a diferença dos escores na 

cópia da FCRO e a diferença nas contagens radioativas médias no GTS 

direito (r = -0,30, p = 0,015). Esse resultado demonstra que a diminuição nas 

contagens radioativas nessa área (polo temporal direito), depois do TA, foi 

correlacionada com um melhor desempenho na cópia da FCRO. Também foi 

encontrada uma correlação entre a dosagem da p-tau e a diminuição 

metabólica no GTS direito (r = -0,28, p = 0,03), indicando que sujeitos com 

maiores níveis dessa proteína no LCR apresentaram maior redução 

metabólica cerebral nessa região. Não houve nenhuma outra correlação 

estatisticamente significativa entre as diferenças no MRG e as mudanças no 

TE, na ADAS-Cog, nos demais biomarcadores no LCR e dados 

demográficos, incluindo idade e escolaridade (p > 0,05). 
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4.3.3 Análise de componentes principais 

No intuito de melhor entender e discutir essa série de mudanças 

metabólicas, a técnica de análise de componentes principais foi utilizada para 

compreender como as alterações metabólicas induzidas pelo TA se 

comportavam em relação a elas mesmas na formação de componentes, que 

reduzem o número de variáveis, otimizando a variância dos dados. Uma análise 

de componentes principais com rotação varimax foi conduzida para descobrir 

de que maneira as contagens radioativas médias de cada área (aumentos e 

diminuições do MRG que alcançaram significância estatística) se agrupavam. 

As medidas de adequação da amostra foram testadas e consideradas 

adequadas (medida de Kaiser-Meyer-Olkin = 0,81 e teste de esfericidade de 

Bartlett < 0,001). Dois componentes foram identificados após a rotação, com 

base no critério de valores próprios (eigenvalues) maiores que “1”. 

O primeiro componente contabilizou 12,9% da variância e o segundo 

49,3%, totalizando um montante de 62,2% da variância total das variáveis. 

Os resultados mostraram que as reduções metabólicas nos polos 

temporais (englobando, bilateralmente, as porções anteriores do GTS e o 

GFI esquerdo adjacente ao polo temporal homolateral) e no cluster 

composto pelo núcleo caudado e CGA esquerdo formaram um componente 

(componente 1), com forte correlação positiva dessas áreas com esse 

componente (r > 0,5), mostrando que as áreas tenderam a se modificar na 

mesma direção (redução metabólica, neste caso). O córtex do precuneus 

direito apresentou correlação negativa (r = -0,74) com o componente 1, 

mostrando que reduções no escore Z do componente 1 eram relacionadas 
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com aumentos do escore Z dos valores radioativos do precuneus, ou seja, 

as contagens radioativas (marcador de metabolismo em repouso) do córtex 

do precuneus tenderam a mudar em direção oposta às mudanças das outras 

áreas que compunham o componente 1. 

O segundo componente foi formado pelo cluster composto pelo 

caudado e GCA esquerdo, pelo núcleo caudado direito, hipocampo direito e 

giro frontal médio esquerdo (área pré-motora suplementar), todos com 

correlações positivas próximas de 0,7. Adicionalmente, o GFI esquerdo 

(córtex orbitofrontal) apresentou forte correlação negativa com o 

componente 2 (r = -0,8). Esse componente foi o responsável pela maior 

porcentagem de explicação na variância dos dados (49,3%). É importante 

ressaltar que o cluster do GCA e o caudado esquerdo estiveram presentes 

em ambos os componentes, com coeficientes de correlação maiores que 

0,5, mostrando que essas áreas podem ter função moduladora na resposta 

metabólica induzida pelo TA. 

Os fatores foram correlacionados com as mudanças nas medidas de 

condicionamento físico, testes cognitivos e biomarcadores liquóricos. Houve 

uma correlação negativa entre o fator 2 e o número de treinos realizados 

pelos participantes (r = -0,28, p = 0,02). Esse resultado aponta que sujeitos 

com maior aderência aos treinos tiveram menores escores Z no fator 2 

(maior redução nas regiões com correlação positiva e maior aumento na 

área com correlação negativa). 

A Tabela 6 mostra as áreas de alteração metabólica e os valores que 

formaram cada componente. 
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Tabela 6 - Regiões cerebrais com redução e aumento do metabolismo 
regional de glicose depois do treinamento aeróbio e valores 
ponderados nos componentes após a rotação. Valores 
menores que 0,4 foram suprimidos para facilitar a 
visualização, (N=65) 

Redução metabólica Componentes 
1 2 

Giro temporal superior, BA 22 D 0,66  

Giro temporal superior, BA 38 D 0,66  

Giro temporal superior, BA 38 D 0,74  

Giro temporal superior, BA 22 E 0,52  

Giro frontal inferior, BA 47 E 0,84  

Núcleo caudado E 0,51 0,73 

Núcleo caudado E 0,51 0,73 

Giro do cíngulo anterior E, BA 33 0,51 0,73 

Giro frontal médio E, BA 8  0,67 

Hipocampo D, BA 28  0,69 

Núcleo caudado D  0,76 
Aumento metabólico   

Precuneus, BA 7 D -0,72  

Giro frontal inferior, BA 47 E  -0,80 

Valores próprios (eigenvalues) 1,2 4,9 

Porcentagem de variância 12,9% 49,3% 
BA: área de Brodmann; D: direito, E: esquerda.   

4.3.4 Modelação de equações estruturais (structural equation modeling) 

Com base em análises preliminares de parte dos sujeitos desta 

casuística (Porto et al., 2015) e nos dados atuais, a técnica chamada 

modelação de equações estruturais foi usada para confirmar a hipótese de 

que o TA poderia influenciar as alterações metabólicas cerebrais aqui 

observadas em sequência específica. 
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A hipótese de indução de mudanças nas redes de saliência e na 

chamada rede de modo padrão (default mode network (DMN)) pelo TA foram 

testadas a partir dos valores numéricos provenientes das contagens 

metabólicas em áreas que alcançaram significância estatística na análise 

pelo SPM. Para isso, inicialmente um modelo de confirmação de fatores foi 

usado para criar variáveis latentes com base em variáveis mensuradas. 

De acordo com a literatura e os resultados da análise de 

componentes principais, duas variáveis latentes foram criadas, 

representando as alterações metabólicas em áreas com correspondência 

topográfica com a rede de saliência e uma rede formada pelas porções 

anteriores dos lobos temporais (rede de saliência - regiões do cíngulo 

anterior, núcleos caudados e área pré-motora suplementar; polos temporais 

- regiões anteriores do giro temporal superior e giro frontal inferior adjacente 

ao polo temporal). Após essa delineação, uma análise com modelos de 

caminho (path models) foi usada para estudar as relações entre as duas 

variáveis latentes e as alterações metabólicas induzidas pelo TA no 

precuneus. Essa teoria foi testada por meio de valores estatísticos de 

adequação de modelo (model fit). A Figura 11 demonstra o modelo, o 

coeficiente de correlação entre os fatores e os valores de adequação do 

modelo. 
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Figura 11 - Visão ilustrativa da modelação de equação estrutural. Círculos 

representam variáveis latentes; retângulos, variáveis manifestas. APMs: 
área pré-motora suplementar - giro frontal médio; CFI: comparative fit 
index; D: direito; E: esquerdo; GCA: giro do cíngulo anterior; GFI: giro 
frontal inferior; GTS: giro temporal superior; NC: núcleo caudado; NFI: 
normed fit index; PT: polo temporal; RMSEA: root mean square error of 
approximation 

4.4 Comparação dos resultados de metabolismo regional de glicose 
nos sujeitos com comprometimento cognitivo leve, antes e depois 
do treinamento aeróbio, com o grupo controle de idosos 
cognitivamente normais 

Em uma análise post hoc, uma comparação adicional foi realizada 

entre os participantes do estudo (antes e depois do programa de TA) e um 

GC formado por idosos cognitivamente normais de nossa instituição (Pré-TA 

versus CG e Pós-TA versus CG). Os resultados dessa comparação 

encontram-se na Tabela 7 e na Figura 12. Houve redução do MRG no 

precuneus esquerdo (BA = 7) em ambas as comparações. A magnitude 

dessa redução metabólica, no entanto, foi maior na comparação com os 

participantes antes do programa de TA em relação às imagens adquiridas 

depois do TA. Antes da intervenção, houve significância após correção para 
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comparações múltiplas para o cluster (pFWE = 0,028), compreendendo 486 

voxels na área de redução do MRG. Depois do programa de TA, embora 

ainda significativo ao nível do voxel, a comparação não mais atingiu 

significância após correção para múltiplas comparações (pFWE = 0,5) e para 

a comparação não corrigida ao nível do cluster (punc = 0,163). Além disso, a 

área de redução do MRG foi menor (100 voxels), como pode ser visto na 

Tabela 7. 

Tabela 7 - Comparação do metabolismo regional de glicose nos 
sujeitos com comprometimento cognitivo leve e idosos 
cognitivamente normais, antes e depois do treinamento 
aeróbio. Os resultados foram obtidos para o cluster (análise 
global, teste t não emparelhado) 

 Escore Z pFWE pNC TC 
Coordenadas 

do pico do 
voxel‡ 

(x, y e z) 
CCL x GC antes TA      

Precuneus, BA 7* E 4,26 0,028 0,006 486 0, -63 e 57 

CCL x GC depois TA      

Precuneus, BA 7 E 3,85 0,555 0,163 100 0, -63 e 57 

BA: área de Brodmann; CCL: comprometimento cognitivo leve; CG: grupos controle (idosos cognitivamente 
normais); E: esquerda; FWE: valor p corrigido para múltiplas comparações com o método de erro familywise; 
pNC: valor p não corrigido para comparações múltiplas; TA: treinamento aeróbio; TC: tamanho do cluster 
(número de voxels). * Essas são áreas contíguas no mesmo cluster (área) de voxels e alcançaram significância 
estatística no nível de cluster (pFWE <0,05; punc <0,001); ‡ Talairach. 
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Figura 12 - Visão ilustrativa das regiões com redução do metabolismo regional de 

glicose nos pacientes com comprometimento cognitivo leve em relação 
aos idosos cognitivamente normais, antes (linha superior) e depois do 
programa de TA (linha inferior). Note a redução da área do 
hipometabolismo no precuneus (setas amarelas) depois do programa de 
treinamento aeróbio [Mapas estatísticos foram obtidos usando análise 
com base em voxel (Statistical Parametric Mapping (SPM)]. 

4.5 Resultados relacionados à cognição e ao metabolismo cerebral 
depois do treinamento aeróbio em relação à genotipagem da APOE 
(N=64) 

Dos 65 sujeitos que completaram as 24 semanas do programa de TA, 

a genotipagem da APOE esteve disponível para 64. A distribuição na 

amostra foi: APOE Ɛ4 + = 19, APOE Ɛ4 - = 45. Os dados demográficos e de 

biomarcadores liquóricos divididos pela presença do alelo Ɛ4 da APOE são 

mostrados na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Dados demográficos dos participantes com 
comprometimento cognitivo leve em relação à presença da 
APOE Ɛ4 e comparação entre os dois grupos (teste t não 
pareado e qui-quadrado) 

 Média (DP) 
APOE Ɛ4 + 

Média (DP) 
APOE Ɛ4 - Valor do p 

Idade (anos) 67,3 (4,4) 69,9 (5,9) 0,09 

Sexo feminino (n, %) 15 (78%) 36 (80%) 1 

Escolaridade (em anos) 11,1 (4,2) 11 (4,2) 0,92 

Hipertensão arterial (n, %) 8 (42%) 21 (46%) 0,78 

Diabetes (n, %) 1 (5%) 7 (15%) 0,41 

Dislipidemia (n, %) 8 (42%) 18 (40%) 1 

Escores no MEEM 28,2 (1,1) 27,9 (1,8) 0,51 

peptídeo βA 840 (455) 984,8 (301) 0,151 

tau 241,4 (116) 217,4 (119) 0,468 

p-tau 49,6 (19) 43,1 (15) 0,167 

p-tau\ βA 0,066 (0,03) 0,057 (0,05) 0,482 
βA: beta-amiloide; DP: desvio padrão; MEEM: Mini-exame do Estado Mental; (qui-quadrado). 

O desempenho na escala ADAS-Cog e na bateria neuropsicológica 

dividido pela presença ou ausência do alelo APOE Ɛ4 é apresentado nas 

Tabelas 9 e 10. Houve melhora do desempenho na escala ADAS-Cog no 

grupo sem o APOE Ɛ4, com uma redução da pontuação de -2,7 (2,6) pontos 

(p < 0,001). Em contraste, no grupo com o APOE Ɛ4 não houve diferença 

estatisticamente significativa depois do TA; -1,3 (4,8), p = 0,2. A comparação 

dos resultados da bateria neuropsicológica mostrou diferenças na evocação 

tardia da memória visual (subteste do WMS-R) para ambos os grupos e, na 

parte A do TMT, para o grupo sem APOE Ɛ4. Os resultados das escalas 

cognitivas foram comparados em relação à presença da APOE Ɛ4 e não 
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apresentaram interação entre o treino e a presença da APOE Ɛ4 para a 

ADAS-Cog, F(1,62) = 2,22, p = 0,14, eta2 parcial = 0,035, o TMT A, F(1,60) = 

1,7, p = 0,19, eta2 parcial = 0,028 e o teste de memória visual, F(1,60) = 0,002, 

p = 0,96, eta2 parcial < 0,001. É importante ressaltar que, apesar de a 

diferença na pontuação da escala ADAS-Cog ter alcançado significância 

estatística no grupo sem APOE Ɛ4 e não no grupo com APOE Ɛ4, o poder 

estatístico da identificação de diferenças foi baixo (0,31), provavelmente pelo 

número reduzido de sujeitos no grupo com APOE Ɛ4 (N = 19). 

Tabela 9 - Resultados dos escores na escala ADAS-Cog e da bateria 
neuropsicológica em sujeitos sem a presença do alelo Ɛ4 
antes e depois do programa de treinamento aeróbio 

 Antes do TA Depois do TA Diferença Sig (P=)* M (DP) M (DP) M (DP) 
ADAS-Cog 11,9 (3,2) 9,2 (3,5) -2,7 (2,6) <0,001 

ADAS-Cog memória€ 9,5 (2,8) 7,8 (2,9) -1,6 (2,5) <0,001 

TMT A (tempo) 52,6 (25,4) 44 (14,4) -8,5 (18,2) 0,004 

TMTB (tempo) 153 (86,4) 140 (76,6) -12,9 (71,1) 0,2 

Stroop (tempo) 36,3 (13,1) 36,1 (9,8) -0,1 (12,4) 0,9 

FCRO cópia 31,1 (4,4) 32,3 (5) 1,1 (6,3) 0,2 

RMat 12,4 (3,3) 12,1 (3,2) -0,2 (2,3) 0,4 

Mem Log 14,8 (6,7) 14,2 (6,3) -0,5 (6,7) 0,5 

Mem Vis 11,7 (8,7) 17,7 (10,7) 6 (11,6) 0,002 

RAVLT_s 38,5 (8,3) 38,8 (7,6) 0,3 (9,9) 0,8 

RAVLT_er 6,7 (2,8) 7,7 (3,8) 0,9 (3,6) 0,1 

FCRO evocação 11,5 (6,5) 12,2 (6,4) 0,67 (6,8) 0,5 
ADAS-Cog: Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive Subscale; DP: desvio padrão; FCRO: figura 
complexa Rey-Osterrieth; Mem Log: memória lógica; M: média; Mem Vis: memória visual; RAVLT_et: Rey 
Auditory Verbal Learning Test (evocação tardia); RAVLT_s: Rey Auditory Verbal Learning Test (soma dos cinco 
ensaios de aprendizagem); RMat: raciocínio matricial; TA: treinamento aeróbio; TMT - trail making test. * 
Bicaudado; € Apenas os itens de memória do ADAS-Cog; N = 63 para a bateria neuropsicológica; Stroop (efeito 
Stroop - parte 3). 
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Tabela 10 - Resultados dos escores na escala ADAS-Cog e da bateria 
neuropsicológica em sujeitos com a presença do alelo Ɛ4 
antes e depois do programa de treinamento aeróbio 
 Antes do TA Depois do TA Diferença  
 M (DP) M (DP) M (DP) Sig (P=)* 

ADAS-Cog 9,6 (3) 8,2 (4) -1,3 (4,8) 0,2 

ADAS-Cog memória 7,5 (2,9) 6,5 (3,4) -1,01 (4,2) 0,3 

TMT A tempo 44,6 (17,3) 43,3 (19,9) -1,3 (24,1) 0,8 

TMT B tempo 160,2 (77,3) 166,8 (90,8) 6,6 (76,1) 0,7 

Stroop tempo 34,3 (7,3) 32,5 (5,7) -1,8 (8,8) 0,3 

FCRO cópia 30,1 (5,6) 32,1 (3,7) 2 (6,9) 0,2 

RMat 11,7 (2,3) 12,3 (3,7) 0,6 (2,6) 0,3 

Mem Log 16,1 (8,1) 15,8 (6,2) -0.3 (5,8) 0,8 

Mem Vis 13,7 (7,6) 19,6 (11,1) 5,8 (11,5) 0,04 

RAVLT_s 41,1 (7,6) 42,8 (9,5) 1,7 (9) 0,4 

RAVLT_er 7,7 (1,8) 7,9 (3) 0,1 (3,3) 0,8 

FCRO evocação 11 (6,6) 9,6 (4,9) -1,4 (6,8) 0,3 
ADAS-Cog: Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive Subscale; DP: desvio padrão; FCRO: figura 
complexa Rey-Osterrieth; Mem Log: memória lógica; M: média; Mem Vis: memória visual; RAVLT_et: Rey 
Auditory Verbal Learning Test (evocação tardia); RAVLT_s: Rey Auditory Verbal Learning Test (soma dos cinco 
ensaios de aprendizagem); RMat: raciocínio matricial; TA: treinamento aeróbio; TMT: trial making test. * 
Bicaudado; € Apenas os itens de memória do ADAS-Cog; N = 63 para a bateria neuropsicológica; Stroop (efeito 
Stroop - parte 3). 

Os resultados da análise exploratória global de acordo com a 

presença do alelo Ɛ4 estão apresentados nas Tabelas 11 e 12 e nas Figuras 

13 e 14. Nos sujeitos com Ɛ4+, foi encontrado um aumento no MRG no 

córtex do precuneus direito (p < 0,001, BA = 7). Não foram encontradas 

reduções metabólicas com mais de 50 voxels (limite considerado neste 

estudo). Em contraste, nos sujeitos sem o alelo APOE Ɛ4, foram 

encontradas áreas de aumento e redução metabólicas estatisticamente 

significativas. Constatou-se um aumento no MRG do córtex do GFI esquerdo 

(p < 0,001, BA = 47). Uma diminuição do MRG foi encontrada na região do 
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núcleo caudado bilateralmente (quatro picos de voxels, dois no núcleo 

caudado direito e dois no esquerdo (p < 0,001 para todos os voxels), na 

região do GCA esquerdo (p < 0,001, BA = 33), no GFI bilateralmente (p < 

0,001, BA = 47) e no GTS direito (dois picos de voxels, um na BA 22 e outro 

na BA 38 (p < 0,001 para ambos os voxels). 

Para avaliar interações entre o efeito do TA e a presença do alelo Ɛ4, 

foi realizada uma análise fatorial dos valores do MRG das áreas cerebrais 

que alcançaram significância estatística na análise global pelo SPM pela 

presença ou ausência do alelo Ɛ4. Conforme mostrado na Tabela 13, não 

foram encontradas interações estatisticamente significativas. Os aumentos 

no precuneus direito e o giro frontal inferior esquerdo foram as áreas que 

alcançaram uma tendência à significância estatística. Sujeitos Ɛ4+ tiveram 

maior aumento do precuneus direito em relação aos APOE Ɛ4-: 18,7 (21,7) x 

103 V.S. 8,6 (22,2) x 103, diferença 10,1 (6) x 103, p = 0,09, e menor aumento 

no giro frontal inferior: 4,5 (21,2) x 103 V.S. 14,8 (20,9) x 103, diferença 10,2 

(5,7) x 103, p = 0,08, respectivamente (M e DP em unidades de contagem 

radioativa normalizadas pela média global). Essas duas áreas alcançaram 

significância estatística na análise por grupos pelo SPM. 
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Tabela 11 - Regiões com redução e aumento do MRG depois do 
treinamento aeróbio nos sujeitos sem APOE Ɛ4. Os 
resultados foram obtidos ao nível do pico do voxel (análise 
global, teste t pareado, mínimo de 50 voxels), (N=45) 

Redução metabólica Escore 
Z TC 

Coordenadas do pico do 
voxel‡ 

(x, y e z) 
Giro temporal superior, BA 22 D 3,85 77 64, -2 e 6 

Giro temporal superior, BA 38 D 3,59 126 49, 9 e -9 

Giro do cíngulo anterior E, BA 33 3,46 278 -7, 13 e 21 

Giro frontal inferior, BA 47 D 3,71 126 42, 20 e -17 

Giro frontal inferior, BA 47 E 3,93 89 -43, 21 e -15 

Núcleo caudado E 3,95 278 -11, 2 e 20 

Núcleo caudado E 3,49 278 -8, 13 e 7 

Núcleo caudado D 3,49 166 15, 11 e 22 

Núcleo caudado D 3,46 166 15, -8 e 25 
Aumento metabólico    

Giro frontal inferior, BA 47 E 4,31 172 -18, 23 e -13 
BA: área de Brodmann; D: direito, E: esquerda; MRG: metabolismo regional de glicose; TC: tamanho do cluster 
(número de voxels); ‡ Talairach. 

 
Figura 13 - Visão ilustrativa das principais áreas com aumento (vermelho - linha 

superior) e redução (azul - linha inferior) no metabolismo regional de 
glicose depois do programa de treinamento aeróbio plotados em um 
modelo de ressonância magnética, incluindo os sujeitos da amostra sem 
a presença do alelo Ɛ4 
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Tabela 12 - Regiões com redução e aumento do MRG depois do 
treinamento aeróbio nos sujeitos com APOE Ɛ4. Os 
resultados foram obtidos ao nível do pico do voxel (análise 
global, teste t pareado, mínimo de 50 voxels), (N=19) 

Aumento metabólico Escore Z TC Coordenadas do pico 
do voxel‡ 

Precuneus, BA 7 D 3,57 184 22, -45 e 41 
BA: área de Brodmann; D: direito, E: esquerda; MRG: metabolismo regional de glicose; TC: tamanho do 
cluster (número de voxels); ‡ Talairach. 

 
Figura 14 - Visão ilustrativa das principais áreas com aumento (vermelho) no 

metabolismo regional de glicose após o programa de treinamento aeróbio 
plotados em um modelo de ressonância magnética, incluindo os sujeitos 
da amostra com a presença da APOE Ɛ4. Não foram observadas reduções 
metabólicas estatisticamente significativas 
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Tabela 13 - Análise fatorial das regiões com redução e aumento do MRG 
depois do treinamento aeróbio em função da presença ou 
ausência do alelo APOE Ɛ4 (N=64) 

Redução metabólica Treinamento aeróbio Presença da 
APOE Ɛ4 

F p ɳ2 F p ɳ2 

Giro temporal superior, BA 22 D 26,3 <0,001 0,29 0,20 0,65 0,003 

Giro temporal superior, BA 38 D 26,3 <0,001 0,29 0,20 0,65 0,003 

Giro temporal superior, BA 38 D 16,3 <0,001 0,20 0,11 0,73 0,002 

Giro temporal superior, BA 22 E 12,0 0,001 0,16 0,01 0,89 <0,001 

Giro frontal inferior, BA 47 E 19,0 <0,001 0,23 0,15 0,90 <0,001 

Núcleo caudado E 14,7 <0,001 0,19 0,01 0,90 <0,001 

Núcleo caudado E 14,7 <0,001 0,19 0,01 0,90 <0,001 

Núcleo caudado D 9,5 0,003 0,13 0,27 0,60 0,004 

Giro do cíngulo anterior E, BA 33 14,7 <0,001 0,19 0,01 0,90 <0,001 

Giro frontal médio E, BA 8 11,0 0,001 0,15 0,31 0,57 0,005 

Hipocampo D, BA 28 10,0 0,002 0,13 0,89 0,37 0,013 
Aumento metabólico       

Precuneus, BA 7 D 20,5 <0,001 0,24 2,8 0,09 0,044 

Giro frontal inferior, BA 47 E 11,2 0,001 0,15 3,1 0,08 0,048 
BA: área de Brodmann; D: direito, E: esquerda.       

4.6 Resultados relacionados à cognição e ao metabolismo cerebral 
depois do treinamento aeróbio em relação ao padrão metabólico no 
PET-18FDG (N=65) 

Os 65 sujeitos que completaram as 24 semanas do programa de TA 

foram divididos de acordo com o padrão metabólico individual apresentado 

no exame de PET-18FDG inicial (antes do programa de TA). A distribuição na 

amostra foi: PET com padrão de CCL por DA, N = 17 (26,2%); PET padrão 

não compatível com CCL por DA, N = 48 (73,8%). Os dados demográficos 

divididos pelo padrão metabólico no PET-18FDG são mostrados na Tabela 
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14. Houve uma diferença estatisticamente significativa na distribuição de 

gêneros entre os grupos, e o grupo com PET-18FDG compatível com CCL 

por DA apresentou mais sujeitos do gênero masculino em relação ao grupo 

sem PET-18FDG compatível com CCL por DA. 

Tabela 14 - Dados demográficos dos grupos em relação ao padrão 
metabólico no PET-18FDG e comparação entre os grupos 
(teste t não pareado e qui-quadrado) 

 Padrão DA 
Média (DP) 

Padrão não DA 
Média (DP) Valor do p 

Idade (anos) 71,2 (5,6) 68,5 (5,4) 0,08 

Gênero (feminino)* 8 (47%) 43 (89%) 0,001 

Escolaridade (anos) 12 (4,2) 10,8 (4,2) 0,3 

Hipertensão* 6 (35%) 23 (47%) 0,4 

Diabetes Mellitus¶* 4 (23%) 5 (10%) 0,2 

Dislipidemia* 6 (35%) 20 (41%) 0,4 

MEEM 28,1 (1,9) 27,9 (1,5) 0,6 

APOE Ɛ4* 3 (17%) 16 (35%) 0,3 

peptídeo βA 1010 (426) 910,5 (413) 0,4 

tau 223,1 (109) 225,8 (112) 0,9 

p-tau 45,1 (15,3) 45,2 (17,7) 0,9 

p-tau\βA 0,054 (0,03) 0,062 (0,04) 0,5 
DP: desvio padrão; MEEM: Mini-exame do Estado Mental; βA: beta-amiloide. * Número de casos e 
porcentagem do total; (qui-quadrado). 

O desempenho na escala ADAS-Cog e na bateria neuropsicológica 

dividido pelo padrão metabólico no PET-18FDG é apresentado nas Tabelas 

15 e 16. 

Houve melhora do desempenho na escala ADAS-Cog em ambos os 

grupos. No grupo com PET-18FDG sem o padrão típico de CCL por DA, 

houve uma redução da pontuação de 2,3 (3,7) pontos (M e DP), (p < 0,001); 
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no grupo com PET-18FDG com padrão metabólico de CCL por DA, houve 

uma redução da pontuação de 2,4 (2,9) pontos (M e DP), (p = 0,003). 

A comparação dos resultados da bateria neuropsicológica mostrou 

diferenças na evocação tardia da memória visual (subteste do WMS-R) e na 

cópia da FCRO no grupo sem PET-18FDG compatível com DA e, na parte A 

do TMT, para o grupo com PET-18FDG compatível com DA. 

Os resultados das escalas cognitivas foram comparados em relação 

ao padrão ao PET-18FDG antes da intervenção. Não houve interação entre o 

treino e o padrão ao PET-18FDG para a ADAS-Cog, F(1,63) = 0,009, p = 

0,96, eta2 parcial < 0,001 e teste de memória visual, F(1,61) = 0,32, p = 0,57, 

eta2 parcial < 0,05. Entretanto, houve uma interação estatisticamente 

significativa para o TMA A, F(1,61) = 6,8, p = 0,01, eta2 parcial = 0,01. Essa 

interação permanece significativa após o controle pelo gênero (que diferiu 

entre os grupos), F(1,60) = 7,27, p = 0,009, eta2 parcial = 0,1. 

No grupo com PET-18FDG com padrão de CCL por DA, houve 

também uma tendência de melhora do TMT B, mas não houve diferença 

entre as partes (B - A), M e DP de -14,7 (59,2), p = 0,33, provavelmente 

indicando um efeito mais importante na velocidade de processamento. 

Coincidentemente, o único teste neuropsicológico basal (antes do TA) que 

diferiu com significância estatística entre os sujeitos com CCL, divididos pelo 

padrão ao PET-18FDG, foi o TMT A: grupo PET-18FDG padrão de CCL por 

DA, M e DP de 63,8 (28,8); grupo sem PET-18FDG com padrão de CCL por 

DA, M e DP de 44,8 (18,4); diferença 19,3 (7,4), p = 0,01, indicando menor 

velocidade de processamento no grupo de CCL com PET-18FDG padrão DA. 
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Tabela 15 - Resultados dos escores na escala ADAS-Cog e da bateria 
neuropsicológica em sujeitos com PET-18FDG compatível 
com comprometimento cognitivo leve por doença de 
Alzheimer 

 Antes do TA Depois do TA Diferença Sig (P=)* M (DP) M (DP) M (DP) 
ADAS-Cog 11,7 (3,5) 9,2 (4,3) -2,4 (2,9) 0,003 

ADAS-Cog memória€ 9,2 (3,4) 7,9 (3,1) -1,3 (3) 0,095 

TMT A tempo 65,5 (28,8) 48,5 (16,7) -17 (23) 0,01 

TMT B tempo 172,7 (78,1) 140,9 (64,9) -31,8 (60,8) 0,05 

Stroop tempo 39,8 (16,5) 38,2 (11,6) -1,6 (15,9) 0,6 

FCRO cópia 31,9 (5,4) 31,9 (5,1) 0 (7,4) 0,9 

RMat 11,7 (3,5) 11,8 (3) 0 (2,3) 0,9 

Mem Log 12,6 (6,6) 12,3 (5,1) -0.3 (7,2) 0,8 

Mem Vis 10,3 (5,6) 14,7 (12,8) 4,3 (13,3) 0,2 

RAVLT_s 38,1 (7,7) 37,6 (8) -0,5 (8,9) 0,8 

RAVLT_er 6,6 (2,8) 7 (5,3) 0,4 (5) 0,7 

FCRO evocação 9,6 (5,3) 10 (5,8) 0,4 (4,2) 0,6 
ADAS-Cog: Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive Subscale; DP: desvio padrão; FCRO: figura 
complexa Rey-Osterrieth; Mem Log: memória lógica; M: média; Mem Vis: memória visual; RAVLT_et: Rey 
Auditory Verbal Learning Test (evocação tardia); RAVLT_s: Rey Auditory Verbal Learning Test (soma dos cinco 
ensaios de aprendizagem); RMat: raciocínio matricial; TA: treinamento aeróbio; TMT - trail making test. * 
Bicaudado; € Apenas os itens de memória do ADAS-Cog; N = 63 para a bateria neuropsicológica. 
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Tabela 16 - Resultados dos escores na escala ADAS-Cog e da bateria 
neuropsicológica em sujeitos sem PET-18FDG compatível 
com comprometimento cognitivo leve por doença de 
Alzheimer 

 Antes do TA Depois do TA Diferença Sig (P=)* M (DP) M (DP) M (DP) 
ADAS-Cog 11,2 (3,4) 8,8 (3,4) -2,3 (3,7) < 0.001 

ADAS-Cog memória€ 9 (3) 7,3 (3,1) -1,6 (3,2) 0,001 

TMT A tempo 44,8 (18,4) 42,3 (15,6) -2,4 (17,9) 0,3 

TMT B tempo 147,7 (84,4) 149,6 (86,3) 1,9 (74,2) 0,8 

Stroop tempo 34,1 (9) 33,8 (7,5) -0,3 (9,4) 0,8 

FCRO cópia 30,3 (4,5) 32,3 (4,4) 1,9 (6,1) 0,03 

RMat 12,3 (2,9) 12,5 (3,6) 0,2 (2,8) 0,6 

Mem Log 16,2 (7) 15,5 (6,4) -0.6 (6,1) 0,4 

Mem Vis 12,8 (9,1) 19,1 (10,1) 6,2 (10,9) < 0,001 

RAVLT_s 39,7 (8,2) 40,7 (8,3) 0,9 (9,9) 0,5 

RAVLT_er 7,2 (2,5) 7,9 (2,8) 0,6 (3,1) 0,1 

FCRO evocação 11,8 (6,8) 11,6 (6,3) -0,2 (7,5) 0,8 
ADAS-Cog: Alzheimer’s Disease Assessment Scale - Cognitive Subscale; DP: desvio padrão; FCRO: figura 
complexa Rey-Osterrieth; Mem Log: memória lógica; M: média; Mem Vis: memória visual; RAVLT_et: Rey 
Auditory Verbal Learning Test (evocação tardia); RAVLT_s: Rey Auditory Verbal Learning Test (soma dos cinco 
ensaios de aprendizagem); RMat: raciocínio matricial; TA: treinamento aeróbio; TMT - trial making test. * 
Bicaudado; € Apenas os itens de memória do ADAS-Cog; N = 63 para a bateria neuropsicológica; Stroop (efeito 
Stroop - parte 3). 

Os resultados da análise exploratória global de acordo com a 

presença do padrão metabólico de DA estão apresentados nas Tabelas 17 e 

18 e nas Figuras 15 e 16. 

Nos sujeitos com PET-18FDG típico de DA, foi encontrada redução no 

MRG no córtex do GFI esquerdo, incluindo dois picos de voxels na BA 47 (p 

< 0,001 para ambos), nos giros frontais mediais bilateralmente, dois picos de 

voxels à esquerda (BA 11 e BA 10, p < 0,001 para ambos) e um pico de 

voxel à direita (BA 10, p < 0,001). Adicionalmente, foi encontrado uma 

redução metabólica no núcleo rubro bilateralmente (p < 0,001 para ambos). 



RESULTADOS - 80 

 

Não foram encontrados aumentos metabólicos com mais de 50 voxels (limite 

considerado neste estudo). 

Em contraste, nos sujeitos sem o padrão metabólico compatível com 

DA, foram encontradas áreas com aumento e redução metabólicas 

significativas. Encontrou-se um aumento no MRG do córtex do giro frontal 

medial direito (p < 0,001, BA = 11), no GFI esquerdo, incluindo dois picos de 

voxels (p < 0,001, BA 47 para ambos), no giro frontal superior (p < 0,001, BA 

11) e na ponte à direita (p < 0,001). Uma diminuição do MRG foi encontrada 

na região do GTS direito (p < 0,001, BA 22) e na região do cuneus direito, 

incluindo dois picos de voxels nas BAs 17 e 18 (p < 0,001 para ambos). 

Para avaliar interações entre o efeito do TA e o padrão ao PET-

18FDG, foi realizada uma análise fatorial dos valores do MRG das áreas 

cerebrais que alcançaram significância estatística na análise global pelo 

SPM pela presença ou ausência do padrão de CCL por DA ao PET-18FDG. 

Conforme mostrado na Tabela 19, uma interação estatisticamente 

significativa foi encontrada. Sujeitos com padrão de DA ao PET-18FDG 

tiveram maior redução metabólica no giro frontal inferior esquerdo em 

relação aos sujeitos sem padrão de CCL por DA ao PET-18FDG: -26,1 (21,6) 

x 103 V.S. -8,5 (20,9) x 103, diferença 17,5 (6,9) x 103, p = 0,04, 

respectivamente (M e DP em unidades de contagem radioativa normalizadas 

pela média global). Essa área alcançou significância estatística na análise 

por grupos pelo SPM apenas no grupo com PET-18FDG com padrão de CCL 

por DA. 
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Tabela 17 - Regiões com redução do metabolismo regional de glicose 
depois do treinamento aeróbio nos sujeitos com padrão 
metabólico compatível com comprometimento cognitivo 
leve por doença de Alzheimer. Os resultados foram obtidos 
ao nível do pico do voxel (análise global, teste t pareado, 
mínimo de 50 voxels), (N=17) 

Redução metabólica Escore Z TC 
Coordenadas do 

pico do voxel‡ 

(x, y e z) 
Giro frontal inferior, BA 47 E 4,1 259 -42, 26 e -20 

Giro frontal inferior, BA 47 E 3,79 259 -44, 36 e -18 

Giro frontal medial, BA 11 E 3,72 258 -30, 53 e -16 

Giro frontal medial, BA 10 E 3,72 146 2, 66 e 2 

Giro frontal medial, BA 10 D 4,68 146 -2, 66 e 12 

Núcleo rubro E 3,9 83 -4, -16 e -16 

Núcleo rubro D 3,83 83 8, -18 e -16 
BA: área de Brodmann; D: direito, E: esquerda; MRG: metabolismo regional de glicose; TC: tamanho do cluster 
(número de voxels); ‡ Talairach. 

 
Figura 15 - Visão ilustrativa das principais áreas com redução (azul) no metabolismo 

regional de glicose após o programa de treinamento aeróbio plotados em 
um modelo de ressonância magnética, incluindo os sujeitos da amostra 
com a presença de PET-18FDG compatível com CCL por DA. Não foram 
observados aumentos metabólicos estatisticamente significativos 
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Tabela 18 - Regiões com redução do metabolismo regional de glicose 
depois do treinamento aeróbio nos sujeitos sem padrão 
metabólico compatível com comprometimento cognitivo 
leve por doença de Alzheimer. Os resultados foram obtidos 
ao nível do pico do voxel (análise global, teste t pareado, 
mínimo de 50 voxels), (N=48) 

Redução metabólica Escore Z TC 
Coordenadas do pico do 

voxel‡ 

(x, y e z) 
Giro temporal superior, BA 22 D 4,52 88 66, 2 e 0 

Cuneus, BA 17 D 4,15 194 2, -96 e -6 

Cuneus, BA 18 D 4,03 194 6, -102 e 16 
Aumento metabólico    

Giro frontal medial, BA 11 D 3,69 164 8, 44 e -18 

Giro frontal superior, BA 11 E 3,55 202 -10, 56 e -14 

Giro frontal inferior, BA 47 E 3,47 202 -18, 28 e -16 

Giro frontal inferior, BA 47 E 3,44 202 -20, 38 e-14 

Ponte, D 3,44 54 4, -28 e -38 
BA: área de Brodmann; D: direito, E: esquerda; MRG: metabolismo regional de glicose; TC: tamanho do cluster 
(número de voxels); ‡ Talairach. 
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Figura 16 - Visão ilustrativa das principais áreas com aumento (vermelho - linha 

superior) e redução (azul - linha inferior) no metabolismo regional de 
glicose depois do programa de treinamento aeróbio plotado em um 
modelo de ressonância magnética, incluindo os sujeitos da amostra sem 
a presença de PET-18FDG compatível com CCL por DA 
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Tabela 19 - Análise fatorial das regiões com redução e aumento do MRG 
depois do treinamento aeróbio em função da presença ou 
ausência do padrão de CCL por DA ao PET-18FDG (N=65) 

Redução metabólica Treinamento aeróbio Presença da 
APOE Ɛ4 

F p ɳ2 F p ɳ2 

Giro temporal superior, BA 22 D 23,0 <0,001 0,27 0,03 0,85 0,001 

Giro temporal superior, BA 38 D 23,0 <0,001 0,27 0,03 0,85 0,001 

Giro temporal superior, BA 38 D 18,5 <0,001 0,22 1,56 0,21 0,024 

Giro temporal superior, BA 22 E 19,0 <0,001 0,23 2,96 0,09 0,045 

Giro frontal inferior, BA 47 E 33,8 <0,001 0,34 8,9 0,04* 0,12 

Núcleo caudado E 12,4 0,001 0,16 0,01 0,89 <0,001 

Núcleo caudado E 12,4 0,001 0,16 0,01 0,89 <0,001 

Núcleo caudado D 8,0 0,006 0,11 0,22 0,64 0,003 

Giro do cíngulo anterior E, BA 33 12,4 0,001 0,16 0,01 0,89 <0,001 

Giro frontal médio E, BA 8 12,9 0,001 0,17 0,29 0,58 0,005 

Hipocampo D, BA 28 11,9 0,001 0,15 0,01 0,89 <0,001 
Aumento metabólico       

Precuneus, BA 7 D 18,1 <0,001 0,22 1,4 0,24 0,022 

Giro frontal inferior, BA 47 E 9,3 0,003 0,12 1,1 0,28 0,018 
BA: área de Brodmann; D: direito, E: esquerda.       

4.7 Resultados relacionados ao metabolismo cerebral depois do 
treinamento aeróbio em relação ao padrão da resposta cognitiva 
apresentada na escala ADAS-Cog (N=65) 

Os 65 sujeitos que completaram as 24 semanas do programa de TA 

foram distribuídos de acordo com a mudança individual apresentada na 

escala cognitiva ADAS-Cog, o desfecho cognitivo principal deste estudo 

(diferença: pós-TA - pré-TA). 

Os escores das diferenças foram transformados em escores Z e 

divididos em dois grupos. O primeiro com escores Z menores que “0”, 
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indicando que a diferença no ADAS-Cog ficou abaixo da média do grupo 

(escores negativos indicam melhora do desempenho cognitivo); o segundo 

grupo com escores Z maiores que “0”, indicando que a diferença no ADAS-

Cog ficou acima da média do grupo. O primeiro grupo foi denominado “grupo 

de respondedores”, enquanto o segundo, “grupo de não-respondedores”. A 

distribuição na amostra foi: respondedores N = 35 (53,8%) e não 

respondedores N = 30 (46,1%). 

Os dados demográficos divididos pelo padrão de resposta cognitiva 

são mostrados na Tabela 20. Não houve diferenças estatisticamente 

significativas na distribuição das variáveis entre os grupos. Sujeitos 

classificados como “respondedores” apresentaram uma tendência estatística 

(p = 0,07) por ter maiores níveis de proteína p-tau no LCR. Não houve 

diferença na aderência aos treinos (“respondedores”: 40,2 (4), “não 

respondedores”: 39 (4,6), p = 0,26) ou na mudança no VO2 máx. 

(mL/kg/min), (“não respondedores”: 1,9 (2,1), “respondedores”: 0,9 (2,4), p = 

0,09), na comparação entre os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS - 86 

 

Tabela 20 - Dados demográficos dos grupos em relação ao padrão de 
resposta cognitiva e comparação entre os grupos (teste t 
não pareado e qui-quadrado) 

 “Respondedores” 
Média (DP) 

“Não-
respondedores” 

Média (DP) 
Valor do p 

Idade (anos) 68,6 (5,8) 69,9 (5,3) 0,37 

Gênero (feminino)* 28 (80%) 23 (76%) 0,77 

Escolaridade (anos) 10,4 (4,1) 12 (4,2) 0,13 

Hipertensão* 16 (45%) 13 (43%) 1 

Diabetes Mellitus* 6 (17%) 3 (10%) 0,48 

Dislipidemia* 13 (37%) 13 (43%) 0,62 

MEEM 28,2 (1,6) 27,8 (1,6) 0,33 

APOE Ɛ4* 10 (29%) 9 (30%) 1 

peptídeo βA 971 (456) 897 (361) 0,5 

tau 239,7 (116) 205,8 (119) 0,27 

p-tau 48,5 (17,2) 40,8 (15,7) 0,07 

p-tau\ βA 0,064 (0,05) 0,054 (0,03) 0,4 

PET-18FDG DA¶* 10 (28%) 7 (23%) 0,77 
DA: doença de Alzheimer; DP: desvio padrão; MEEM: Mini-exame do Estado Mental; PET-18FDG DA: 
tomografia por emissão de pósitrons com 18F-fluordesoxiglicose compatível com doença de Alzheimer; βA: 
beta-amiloide. * Número de casos e porcentagem do total; (qui-quadrado). 

Os resultados da análise global do metabolismo cerebral de acordo 

com a resposta cognitiva estão apresentados nas Tabelas 21 e 22 e nas 

Figuras 17 e 18. 

Nos sujeitos pertencentes ao grupo dos “respondedores”, foi 

encontrado uma redução metabólica no MRG no córtex do GFI esquerdo, 

BA 44 (p < 0,001) e aumentos metabólicos no córtex do giro do cíngulo 

posterior à direita, BA 31 (p < 0,001) e do lobo anterior direito do cerebelo, (p 

< 0,001). 
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Em contraste, nos sujeitos classificados como “não respondedores”, 

foram constatadas áreas com aumento no MRG do córtex do GFI esquerdo, 

BA 47 (p < 0,001), no giro frontal medial esquerdo, BA 25 (p < 0,001), no giro 

temporal inferior (GTI) esquerdo, BA 20 (p < 0,001) e no córtex insular (BA 

13) e claustro direitos (p < 0,001 para ambos). Não foram detectadas 

reduções metabólicas com mais de 50 voxels (limite considerado neste 

estudo) no grupo de “não respondedores”. O voxel do GFI esquerdo 

alcançou significância estatística ao nível do voxel mesmo com correção 

para múltiplas comparações (pFWE = 0,04). 

Para avaliar interações entre o efeito do TA e o padrão da resposta 

cognitiva, foi realizada uma análise fatorial dos valores do MRG das áreas 

cerebrais que alcançaram significância estatística na análise global pelo 

SPM pelo padrão de resposta clínica na escala ADAS-Cog. 

Conforme mostrado na Tabela 23, interações estatisticamente 

significativas foram encontradas. Sujeitos classificados como 

“respondedores” tiveram maior aumento metabólico no precuneus direito em 

relação aos sujeitos classificados como “não respondedores”: 16,6 (23,6) x 

103 versus 5,6 (19,2) x 103, diferença 10,9 (5,4) x 103, p = 0,04, 

respectivamente (M e DP em unidades de contagem radioativa normalizadas 

pela média global). Uma área adjacente (giro do cíngulo posterior) alcançou 

significância estatística na análise por grupos pelo SPM apenas no grupo de 

respondedores. 

Por outro lado, sujeitos classificados como “não respondedores” 

tiveram maior aumento metabólico no GFI esquerdo em relação aos sujeitos 
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classificados como “respondedores”: 18 (19,8) x 103 versus 5,1 (22,3) x 103, 

diferença 12,9 (5,2) x 103, p = 0,01, respectivamente (M e DP em unidades 

de contagem radioativa normalizadas pela média global). Essa área 

alcançou significância estatística na análise por grupos pelo SPM apenas no 

grupo de “não respondedores”. 

Tabela 21 - Regiões com aumentos do metabolismo regional de glicose 
depois do treinamento aeróbio nos sujeitos classificados 
como “não respondedores” pela resposta cognitiva por 
meio da escala ADAS-Cog. Os resultados foram obtidos ao 
nível do pico do voxel (análise global, teste t pareado, 
mínimo de 50 voxels), (N=30) 

Aumento metabólico Escore Z TC 
Coordenadas do pico 

do voxel‡ 

(x, y e z) 
Giro frontal inferior, BA 47 E 4,58 141 -18, 21 e -12 

Giro frontal medial, BA 25 D 3,99 134 11, 27 e -15 

Giro temporal inferior, BA 20 E 3,62 59 -64, -24 e -14 

Ínsula, BA 13 D 3,57 65 38, -19 e 21 

Claustro, D 3,57 65 34, -9 e 14 
BA: área de Brodmann; D: direito, E: esquerda; MRG: metabolismo regional de glicose; TC: tamanho do cluster 
(número de voxels); ‡ Talairach. 
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Figura 17 - Visão ilustrativa das principais áreas com aumento no metabolismo 

regional de glicose depois do programa de treinamento aeróbio plotado 
em um modelo de ressonância magnética, incluindo os sujeitos da 
amostra classificados como “não respondedores” 

Tabela 22 - Regiões com reduções e aumentos do metabolismo regional 
de glicose depois do treinamento aeróbio nos sujeitos 
classificados como “respondedores” pela resposta 
cognitiva por meio da escala ADAS-Cog. Os resultados 
foram obtidos ao nível do pico do voxel (análise global, 
teste t pareado, mínimo de 50 voxels), (N=35) 

Redução metabólica Escore Z TC 
Coordenadas do pico 

do voxel‡ 

(x, y e z) 
Giro frontal inferior, BA 44 E 3,49 58 -50 9 e 6 
Aumento metabólico    
Giro do cíngulo posterior, BA 31 D 4,2 384 20, -45 e 39 

Lobo anterior cerebelo, D 3,81 74 19, -47 e -14 
BA: área de Brodmann; D: direito, E: esquerda; MRG: metabolismo regional de glicose; TC: tamanho do 
cluster (número de voxels); ‡ Talairach. 
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Figura 18 - Visão ilustrativa das principais áreas com aumento (vermelho) e redução 

(azul) no metabolismo regional de glicose depois do programa de 
treinamento aeróbio plotado em um modelo de ressonância magnética, 
incluindo os sujeitos da amostra classificados como “respondedores” 
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Tabela 23 - Análise fatorial das regiões com redução e aumento do MRG 
depois do treinamento aeróbio em função do padrão da 
resposta apresentada na escala ADAS-Cog (N=65) 

Redução metabólica Treinamento aeróbio Presença da 
APOE Ɛ4 

F p ɳ2 F p ɳ2 

Giro temporal superior, BA 22 D 30,1 <0,001 0,32 0,14 0,7 0,002 

Giro temporal superior, BA 38 D 30,1 <0,001 0,32 0,14 0,7 0,002 

Giro temporal superior, BA 38 D 16,9 <0,001 0,21 0,3 0,58 0,005 

Giro temporal superior, BA 22 E 15,1 <0,001 0,19 0,42 0,51 0,007 

Giro frontal inferior, BA 47 E 21,7 <0,001 0,25 0,15 0,69 0,002 

Núcleo caudado E 15,1 0,001 0,19 0,16 0,68 0,003 

Núcleo caudado E 15,1 0,001 0,19 0,16 0,68 0,003 

Núcleo caudado D 11,9 0,001 0,15 0,06 0,79 0,001 

Giro do cíngulo anterior E, BA 33 15,1 0,001 0,19 0,16 0,68 0,003 

Giro frontal médio E, BA 8 14,7 <0,001 0,19 0,45 0,5 0,007 

Hipocampo D, BA 28 15,8 <0,001 0,20 0,01 0,91 <0,001 
Aumento metabólico       

Precuneus, BA 7 D 16,9 <0,001 0,21 4,1 0,04 0,06 

Giro frontal inferior, BA 47 E 19,2 <0,001 0,23 5,9 0,01 0,08 
BA: área de Brodmann; D: direito, E: esquerda.       

 

 



 

 

5 DISCUSSÃO 
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5.1 Aspectos Gerais 

Os resultados mostraram que um programa de 24 semanas de TA 

supervisionado foi associado a benefícios cognitivos e mudanças no MRG 

investigado pelo PET-18FDG. Esses resultados indicam que, mesmo na fase de 

CCL, o TA pode beneficiar a cognição e alterar o metabolismo cerebral em 

repouso. 

5.1.1 Aspectos cognitivos e de condicionamento físico 

Observou-se uma diferença média de -2,4 pontos nos escores ADAS-

Cog depois do período de TA. Essa diferença foi maior quando comparada a 

um estudo anterior, utilizando o ADAS-Cog como desfecho principal. Nesta 

investigação, Lautenschlager et al. (2008) mostraram que um programa 

domiciliar de 24 semanas de TA melhorou os escores da escala ADAS-Cog 

em 0,87 pontos (M), ao analisar apenas os indivíduos com CCL. Parte da 

diferença notada por esses autores deveu-se mais a pontuações piores no 

grupo controle (aumento de 1,29 pontos, IC 95% 0,2 - 2,39) e menos a uma 

melhora do grupo submetido à intervenção (redução de 0,87 pontos, IC 95% 

1,83 - 0,04). É importante ressaltar que um grande ensaio clínico 

randomizado e controlado com a medicação donepezila (inibidor da 
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acetilcolinesterase) em sujeitos com CCL revelou uma diferença média de -

0,61 pontos no grupo que fez uso da donepezila e de -0,09 pontos no grupo 

placebo após seis meses (Petersen et al., 2005). Em comparação com 

esses dois estudos, o impacto positivo do TA na cognição, medida com base 

na escala ADAS-Cog, foi maior nessa análise. 

Outros estudos de intervenção com TA de duração de aproximadamente 

seis meses também têm demonstrado benefícios cognitivos em sujeitos com 

CCL. Suzuki et al. (2013) relataram melhora no MEEM e nos escores de 

evocação imediata de um teste de memória lógica após seis meses de um 

programa de treinamento físico com múltiplos componentes, incluindo 

exercícios aeróbios, treinamento de força muscular e treinamento de equilíbrio 

postural. Baker et al. (2010) realizaram um estudo randomizado de TA em alta 

intensidade e alta frequência (quatro sessões por semana) em sujeitos com 

CCLa. Eles demonstraram benefícios em testes de função executiva e fluência 

verbal categórica depois da intervenção. A magnitude dos resultados foi maior 

em mulheres. Os dados do presente estudo mostraram melhoras cognitivas 

semelhantes para ambos os tipos de CCL (amnéstico e não amnéstico) e 

gêneros. Em linha com esses e outros estudos (Wang et al., 2014; Zheng et al., 

2016), a análise da avaliação neuropsicológica (considerada um desfecho 

secundário) apresentou benefício em testes de velocidade de processamento 

(TMT A) e memória visual (subteste da escala WMS-R). As diferenças nos 

resultados entre esses diferentes estudos podem ser decorrentes do tipo de TA 

(supervisionada versus domiciliar; aeróbio versus multicomponente), frequência, 

tipo de CCL estudado e heterogeneidade metodológica e populacional. 
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Um ponto positivo deste estudo foi que os efeitos do TA na capacidade 

aeróbia foram medidos objetivamente com base na diferença entre as medidas 

de VO2 máx. no TE antes e depois da intervenção. Recentemente, um estudo 

randomizado e controlado de duração de 24 semanas, que incluiu caminhada, 

exercícios resistidos e de flexibilidade, falhou em mostrar diferenças na 

cognição em idosos sem demência (Sink et al., 2015). No entanto, algumas 

críticas ao estudo foram publicadas por Poulin et al. (2016), uma delas aponta 

que os resultados do treinamento físico não foram medidos diretamente, o que 

causa dúvidas sobre a eficácia da intervenção. É importante ressaltar a 

correlação entre o número de treinos e as mudanças metabólicas encontradas 

no segundo fator na análise de componentes principais. Apesar de não 

representar evidência definitiva, os resultados comprovam um possível efeito 

dose-resposta em relação ao TA e a mudanças metabólicas cerebrais. Esse 

efeito dose-resposta já foi demonstrado em idosos sem alterações cognitivas, 

assim como uma maior correlação da resposta cognitiva ao exercício com 

medidas de condicionamento aeróbio (Vidoni et al., 2015). 

Não houve interação das mudanças na escala ADAS-Cog após a TA 

com a presença do APOE Ɛ4 e o padrão ao PET-18FDG. Apesar da diferença 

na escala AGAS-Cog após o TA não ter alcançado significância estatística no 

grupo com APOE Ɛ4, o poder estatístico para detectar diferenças desse 

patamar foi pequeno (poder observado = 0,31), provavelmente pelo número 

reduzido de sujeitos no estudo. O grupo com APOE Ɛ4 apresentou 

desempenho melhor na ADAS-Cog basal em relação ao grupo sem APOE Ɛ4: 

9,6 (3) versus 11,9 (3,2), t(1,64) = 2,64, p = 0,01, o que pode ter influenciado a 
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resposta ao TA. Uma interação entre o TMA A e o padrão ao PET-18FDG foi 

encontrada, mostrando que sujeitos com padrão de CCL por DA no PET-18FDG 

apresentaram maior diferença depois do TA. Como descrito anteriormente, 

esses sujeitos já tinham menor velocidade de processamento no TMT A em 

relação aos sujeitos sem padrão de CCL por DA. Os dados obtidos nas escalas 

ADAS-Cog e TMT A sugerem que subgrupos com maior prejuízo em 

determinadas funções podem ter uma resposta melhor ao TA. Além disso, 

sujeitos com PET-18FDG compatível com DA e com risco genético para DA 

(APOE Ɛ4) apresentaram melhora da cognição após a intervenção, 

demonstrando que, mesmo os sujeitos com maior risco de estarem em uma 

fase pré-demencial da DA, podem se beneficiar com o TA. Estudos 

subsequentes com metodologia controlada e número maior de sujeitos em 

cada subgrupo são necessários para confirmar os achados atuais. 

5.1.2 Efeitos no metabolismo cerebral 

Várias regiões cerebrais apresentaram alterações do metabolismo 

depois do TA. Os principais resultados foram reduções metabólicas na 

região dos polos temporais (bilateralmente) e GFI adjacente ao polo 

temporal esquerdo, do GCA esquerdo, do hipocampo direito e nos núcleos 

caudados (bilateralmente). Em contraste, houve aumento metabólico no 

precuneus direito e no GFI esquerdo, na região orbitofrontal. 

Uma análise de componentes principais foi usada e demonstrou como 

as variáveis (alterações das contagens radioativas cerebrais nas áreas que 

alcançaram significância estatística pelo SPM depois do TA) se 
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correlacionaram na formação de componentes derivados, com base no critério 

de valores próprios (eigenvalues) maiores que “1”. Por meio dessa análise, 

simplesmente derivou-se matematicamente um número menor de variáveis, 

sem a influência de uma hipótese prévia de que as variáveis medidas poderiam 

refletir uma variável latente, por exemplo, redes cerebrais. No entanto, essa 

análise revelou que a região do GCA e do caudado esquerdo participou da 

formação dos dois componentes, sinal de que essas regiões podem ter função 

moduladora nas mudanças metabólicas encontradas. 

De acordo com dados prévios, as imagens de PET-18FDG representam 

basicamente um mapa da função sináptica cerebral em repouso (Riedl et al., 

2016; Sokoloff, 1981). Por características da concentração da glicose radioativa 

no parênquima cerebral, a distribuição regional do radiofármaco corresponde 

topograficamente, em grande parte, a algumas das redes neurais cerebrais de 

repouso, identificadas também em estudos de conectividade realizados por RM 

funcional de repouso, entre elas, a DMN e a rede de saliência. Com base nessa 

premissa e em dados preliminares da amostra (Porto et al., 2015), foi aventada 

a hipótese de que o TA poderia induzir mudanças metabólicas em regiões que 

compõem a rede de saliência (Menon e Uddin, 2010; Touroutoglou et al., 2012). 

A rede de saliência está envolvida no controle cognitivo, afetivo e, também, na 

regulação dinâmica de outras redes cerebrais, e é paralela e complementar à 

rede de atenção frontoparietal dorsal (Dosenbach et al., 2008, Sestieri et al., 

2014). Essa rede é composta pelos córtices do cíngulo anterior, área pré-

motora suplementar e córtex da ínsula (Bonnelle et al., 2012) e está fortemente 

conectada a porções ventrais dos núcleos da base, especialmente os núcleos 
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caudados (Robinson et al., 2012). Além disso, de acordo com nossa hipótese 

prévia, a DMN poderia ser “modulada”, pois um de seus principais 

componentes, o córtex do precuneus (Leech et al., 2014), apresentou 

alterações metabólicas (aumento) no estudo anterior (Porto et al., 2015). Além 

disso, o precuneus parece ser a região da DMN com maior interação com 

outras redes, pois é nesse local que há maior conexão com redes “tarefa-

positivas”, sendo o subcomponente da DMN mais recrutado quando outras 

redes entram em atividade (Utevsky et al., 2014). 

Em tese, as alterações do MRG observadas no presente estudo 

poderiam estar relacionadas a mudanças na dinâmica de redes cerebrais em 

repouso, após a intervenção com o TA. Com base nessas teorias, uma análise 

por meio da técnica de modelação de equações estruturais foi usada para 

testar essas hipóteses. A testagem da adequação do modelo (capacidade de o 

modelo explicar a variância dos dados obtidos) foi mensurada mediante os 

critérios propostos na literatura (Blunch, 2013). Nessa análise, as alterações 

metabólicas nas regiões dos polos temporais foram consideradas como 

conectoras entre o precuneus e os componentes da rede de saliência, por 

conta da forte conectividade em repouso das regiões mais anteriores dos polos 

temporais (porções com alterações metabólicas no presente estudo) com 

componentes de ambas as redes (Pascual et al., 2015). Além disso, vários 

estudos têm mostrado conexão dos polos temporais com a DMN, mesmo que 

de maneira menos robusta (Buckner et al., 2008) e, na análise de componentes 

principais, as áreas do polo temporal tiveram correlação com componentes das 

duas redes (DMN e rede de saliência). 
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Dessa maneira, foi testada a hipótese de que o TA induziria a 

neuroplasticidade em componentes da rede de saliência (principal hipótese da 

análise dos dados preliminares), reduzindo seu metabolismo em repouso, 

possivelmente indicando aumento de sua eficiência, pois é uma rede tarefa-

positiva que deveria estar desativada em repouso, situação em que o 18PET-

FGD foi obtido neste estudo. Por consequência, a melhoria da eficiência da 

rede de saliência provocaria melhor regulação de outras redes, inclusive da 

DMN. Essa melhor regulação seria refletida pelo aumento do metabolismo de 

precuneus em repouso, uma rede tarefa-negativa. Como demonstrado, o 

modelo testa a hipótese de que as mudanças metabólicas induzidas pelo TA 

em uma variável latente formada pelos GCA, núcleos caudados e área pré-

motora suplementar (que representaria a rede de saliência) seriam 

funcionalmente ligadas com as mudanças em uma outra variável latente, 

formada por várias áreas do polo temporal e adjacentes a ele. Finalmente, 

essas mudanças nos polos temporais teriam conexões com as alterações 

metabólicas observadas no córtex do precuneus cuja região é precocemente 

afetada no CCL por DA (Fjell et al., 2014) e é um nó importante (hub) da rede 

de modo padrão, além de ter sido uma das principais regiões com aumento 

metabólico no estudo anterior (Porto et al., 2015). Esse modelo alcançou 

índices estatisticamente significativos de adequação matemática, mostrando 

que as relações preditas pela hipótese prévia explicam de maneira adequada a 

variância dos dados medidos. 

Além disso, essas regiões são conectadas topograficamente por 

tratos, justificando a hipótese de conexão funcional do modelo. O fascículo 
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uncinado conecta as regiões polares temporais às porções orbitais e polares 

do lobo frontal (Catani e Schotten, 2012). Especificamente, o ramo 

anteromedial do fascículo uncinado chega aos córtices do GCA e do polo 

frontal. O fascículo do cíngulo origina-se na substância branca dos polos 

temporais e corre póstero-superiormente até porções do lobo parietal, 

incluindo o giro do cíngulo posterior e o precuneus (Agrawal et al., 2011; Wu 

et al., 2016). Dessa maneira, todas as regiões cerebrais usadas na formação 

do modelo são anatomicamente conectadas por tratos. 

Estudos recentes têm investigado os chamados “superagers”, um 

grupo de sujeitos que envelhecem com desempenho cognitivo comparável a 

um grupo de adultos jovens (Harrison et al., 2012; Gefen et al., 2015). Os 

resultados demonstram que esse grupo tem maior volume da região do GCA 

(Harrison et al., 2012; Rogalski et al., 2013), densidade aumentada de 

neurônios de Von Economo no córtex do cíngulo anterior e maior volume em 

regiões importantes da rede de saliência e da DMN (Sun et al., 2016) em 

relação a sujeitos com envelhecimento cognitivo normal. Como existe uma 

associação epidemiológica entre envelhecimento cognitivo saudável e 

atividade física (Yaffe et al., 2009; Josefsson et al., 2012), os resultados das 

alterações metabólicas encontradas no presente estudo são condizentes 

com os achados em “superagers”. É possível existir uma relação entre a 

neuroplasticidade induzida pelo TA e a preservação volumétrica e anatômica 

encontrada em sujeitos com envelhecimento cognitivo extraordinário, 

considerando a semelhança neuroanatômica dos achados. 

Um dos principais achados desse estudo foi a redução do 
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metabolismo cerebral em repouso de várias regiões cerebrais. Esses 

resultados podem parecer contraintuitivos, porém reduções metabólicas em 

várias regiões cerebrais depois do exercício aeróbio já foram demonstradas 

na literatura. Kemppainen et al. (2005) encontraram uma diminuição 

generalizada do metabolismo em todas as áreas investigadas, em particular 

no GCA dorsal, enquanto estudava os efeitos agudos da atividade física 

aeróbia no MRG em adultos jovens saudáveis. O fenômeno de redução do 

metabolismo glicolítico foi explicado pelos autores como hipótese de que o 

lactato substituiria a glicose como combustível neuronal preferido, como 

forma de compensar o aumento das necessidades metabólicas durante a 

atividade física aeróbia. De acordo com essa hipótese, os autores 

constataram que o metabolismo do cérebro foi negativamente 

correlacionado com o lactato do plasma. Quando os participantes foram 

divididos em dois grupos ("treinado" versus "menos treinado") com base no 

ponto de corte do VO2 máx. de 51 mL/kg/min, o “grupo treinado” teve uma 

redução metabólica maior no GCA dorsal, em comparação com o grupo de 

jovens menos treinado, demonstrando que algum tipo de alteração 

metabólica adaptativa ocorre na região com o TA. Além disso, os níveis de 

lactato não se correlacionaram com a diminuição seletiva no MRG no GCA. 

É possível que esse "efeito agudo" persista depois do treinamento de longo 

prazo, como uma forma de neuroplasticidade induzida pelo TA no GCA 

dorsal ou em outras regiões cerebrais. No entanto, como no presente estudo 

a medida do MRG foi em repouso e pelo menos uma semana depois da 

última sessão de treinamento, é altamente improvável que esse efeito de 
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"mudança de combustível" seja o responsável pelas reduções metabólicas 

encontradas, uma vez que o lactato é eliminado da corrente sanguínea 

algumas horas após o final do exercício (Gladden, 2004). Além disso, 

aumentos metabólicos também foram encontrados. 

Adicionalmente, outros estudos que usaram neuroimagem funcional 

demonstraram alterações no GCA depois do TA. Em um estudo com RM 

funcional relacionado com uma tarefa específica (paradigma de flanco), 

Colcombe et al. (2004) constataram decréscimos na ativação do GCA em 

idosos normais com níveis mais elevados de aptidão aeróbica e depois de 

uma intervenção de TA, ambos estavam associados a melhores 

desempenhos cognitivos. Um aumento na ativação relacionado com a tarefa 

em áreas associativas frontoparietais também foi observado. Como o CCA é 

sabidamente ativado em situações de monitorização de conflito e faz parte 

de uma rede de atenção adaptável (rede de saliência), há melhor utilização 

das redes frontoparietais e, consequentemente, menos conflito de 

informações. Essa foi a explicação dada pelos autores para esses 

resultados. Chapman et al. (2013) mostraram que, depois de um programa 

de TA supervisionado de 12 semanas, com três sessões por semana, houve 

um aumento do fluxo sanguíneo cerebral no GCA em idosos sedentários. 

Além disso, Burdette et al. (2010) encontraram maior conectividade entre a 

GCA e os hipocampos em idosos após quatro meses de TA. Esses estudos 

fornecem alguma evidência de que o GCA pode ser de importância crucial 

na ligação entre a aptidão física ou TA e a melhora do desempenho 

cognitivo e, também, dá suporte aos achados deste trabalho. Além disso, o 
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GCA é um centro de integração transmodal de funções límbicas e 

neocorticais, que inclui atenção e motivação, ambas necessárias para várias 

funções cognitivas, entre elas, a memória (Mesulam, 1998 e 2008). 

A capacidade cardiorrespiratória tem sido associada ao alentecimento 

do declínio da conectividade funcional relacionado à idade nas redes 

associativas (DMN, rede de saliência, rede de controle executivo e rede 

atencional dorsal) na RM funcional em repouso (Voss et al., 2016). A rede de 

modo padrão e a rede de saliência são não apenas as mais sensíveis ao 

declínio relacionado ao envelhecimento (Voss et al., 2010b), mas também as 

que mais aumentam a conectividade funcional depois do TA (Voss et al., 

2010a). Os achados que usam o MRG em repouso estão em concordância 

com os encontrados na RM funcional, demonstrando que o TA pode 

moderar os efeitos deletérios do envelhecimento cerebral, mesmo na fase 

clínica de CCL. Além disso, sujeitos classificados com maior benefício 

cognitivo (“respondedores”) tiveram maiores aumentos no precuneus quando 

comparados com os sujeitos que tiveram menor benefícios cognitivo (“não 

respondedores”), demonstrando uma possível correlação entre a melhora da 

DMN e a resposta clínica. Sujeitos “não respondedores” não apresentaram 

reduções no MRG cerebral, o que aponta para a necessidade de alcançar 

um limiar de neuroplasticidade ou modulação da rede de saliência e outras 

redes cerebrais para a obtenção do benefício cognitivo. 
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5.1.3 Associação entre desempenho cognitivo, metabolismo cerebral e 
biomarcadores 

Este estudo observou correlação negativa entre a diferença na cópia da 

FCRO (um teste de função executiva e visuoespacial) e alterações metabólicas 

no GTS direito, indicando que reduções metabólicas foram correlacionadas 

com melhor desempenho. Essa informação é condizente com a hipótese de 

que reduções metabólicas podem indicar melhor eficácia de algumas regiões 

cerebrais. Benefícios cognitivos associados a reduções na intensidade de 

ativações cerebrais já foram demonstradas depois de um TA (Smith et al., 

2013), dando suporte à teoria de aumento da eficácia de redes cerebrais. 

Também foi demonstrado uma correlação entre a dosagem da 

proteína p-tau com a alteração metabólica no GTS direito, indicando que 

sujeitos com mais evidência de lesão neuronal podem ter mais redução no 

MRG nessa região. Esse achado pode ir em direção aos achados cognitivos 

que mostraram que sujeitos com maior deficit podem ter mais benefícios. 

Entretanto, esses achados de correlação devem ser interpretados com 

cautela, visto o valor relativamente fraco das correlações. 

5.1.4 Efeitos no metabolismo cerebral comparados ao grupo controle 

Um dos resultados mais importantes deste estudo foi a evidência de 

que, depois do TA, o grupo CCL apresentou aumento do metabolismo no 

córtex do precuneus e redução do deficit metabólico quando comparado ao 

grupo de controle. Na comparação com o grupo de idosos cognitivamente 

normais, o deficit metabólico diminuiu em relação ao tamanho do cluster (de 
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486 voxels antes do TA para 100 voxels depois do TA) e na significância ao 

nível do cluster quando analisado com a correção para múltiplas 

comparações (pFWE = 0,028 antes do TA e pFWE = 0,5 depois). Esses 

resultados indicam um aumento do metabolismo no precuneus, um nó 

central da DMN, depois do TA. O hipometabolismo no precuneus e cíngulo 

posterior é amplamente explorado como marcador de prognóstico ruim para 

a progressão de pacientes com CCL para demência e pode ser considerado 

por alguns como a "assinatura metabólica" da DA (Minoshima et al., 1997; 

Drzezga et al., 2003; Jack et al., 2013; Fjell et al., 2014). Quando tomados 

em conjunto, os resultados do presente estudo indicam que, depois do TA, 

reduções do MRG em áreas que compõem a rede de saliência e os polos 

temporais atuaram em oposição a um aumento do MRG no precuneus, 

induzindo mudanças metabólicas em uma região intimamente implicada na 

conversão de CCL para demência. Outra evidência importante de que 

aumentos nessa região são benéficos para a cognição foi que, na análise 

dividida pela resposta clínica, o grupo com maior benefício cognitivo 

apresentou maior aumento metabólico no precuneus e cíngulo posterior. 

Dessa maneira, somam-se as fortes evidências de que as reduções 

metabólicas no precuneus e cíngulo posterior são preditoras de declínio 

cognitivo, sinais preliminares de que aumentos induzidos nessas regiões 

pelo TA podem ser associados à melhora da cognição. 
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5.1.5 Efeitos na cognição e no metabolismo cerebral em relação à 
presença da APOE Ɛ4 

Os efeitos do TA na escala ADAS-Cog e na bateria neuropsicológica 

em relação à presença ou não da APOE Ɛ4 mostraram que, mesmo em 

sujeitos com CCL e risco genético para DA (Schmechel et al., 1993; Bahia et 

al., 2008; Kim et al., 2009; Verghese et al., 2011; Ringman e Coppola, 2013; 

Masters et al., 2015), o exercício físico pode promover benefícios cognitivos, 

como demonstrado por meio do teste de memória visual. Apesar de a 

diferença na escala ADAS-Cog não ter alcançado significância estatística no 

grupo CCL com APOE Ɛ4, a quantidade reduzida de sujeitos nesse grupo (N 

= 19) provavelmente comprometeu o poder matemático para mostrar 

diferenças estatisticamente significativas e não houve interação entre a 

diferença no ADAS-Cog e a presença da APOE Ɛ4 na análise fatorial. Além 

disso, sujeitos carreadores da APOE Ɛ4 tinham escores na escala ADAS-

Cog menores que não carreadores (menor deficit), o que pode ter 

influenciado na mudança depois do TA. 

Em relação ao metabolismo cerebral, a análise em que se levou em 

conta a presença ou ausência do alelo Ɛ4 da APOE mostrou algumas 

diferenças entre os grupos. Um estudo fatorial com todos os participantes 

mostrou uma tendência estatística para maior aumento metabólico do 

precuneus em sujeitos com APOE Ɛ4 (p = 0,09), e a análise dividida 

(somente carreadores da APOE Ɛ4) pelo SPM confirmou esse resultado, 

demonstrando que o precuneus alcançou significância estatística. Da 

mesma maneira, a análise fatorial mostrou tendência estatística para maior 

aumento do GFI esquerdo (córtex orbitofrontal) nos sujeitos não carreadores 
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da APOE Ɛ4 (p = 0,08). Essa área também alcançou significância estatística 

na análise incluindo somente não carreadores, pelo SPM. Esses resultados 

mostram que o genótipo da ApoE pode influenciar a resposta metabólica 

apresentada por sujeitos com CCL depois do TA. 

Sujeitos carreadores do alelo Ɛ4 da APOE apresentam reduções 

metabólicas em regiões típicas da DA quando comparados com sujeitos não 

carreadores, incluindo o precuneus (Reiman et al., 2005). Por outro lado, 

alguns estudos mostram que atividade física pode ter um efeito protetor maior 

em idosos cognitivamente normais carreadores do alelo Ɛ4 da APOE, em 

relação à cognição (Woodard et al., 2012), à atividade cerebral em tarefas de 

memória semântica na RM funcional (Woodard et al., 2010), ao volume 

hipocampal (Smith et al., 2014), ao metabolismo cerebral em tarefa cognitiva 

(Deeny et al., 2012) e à deposição amiloide (Head et al., 2012). Estudos 

epidemiológicos mostram que sujeitos carreadores da APOE Ɛ4 apresentam 

maior redução de risco de demência com atividades físicas em relação a não 

carreadores (Kivipelto et al., 2008), assim como maior risco relacionado ao 

sedentarismo (Schuit et al., 2001). Além disso, no estudo citado anteriormente 

de donepezila contra placebo em sujeitos com CCL (Petersen et al., 2005), 

que não demonstrou benefício na progressão de CCL para demência em três 

anos, na análise do subgrupo de sujeitos carreadores da APOE Ɛ4 os 

resultados alcançaram significância estatística (razão de risco 0,66 (IC95% 

0,44 - 0,98, p = 0,04). O conjunto dos dados pode demonstrar que sujeitos 

com maior risco genético (no caso da APOE Ɛ4) podem ter maior benefício 

com intervenções não farmacológicas e farmacológicas. 
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Se for considerado que sujeitos carreadores da APOE Ɛ4 têm maior 

risco de DA e que o hipometabolismo no precuneus pode ser considerado 

um marcador de mau prognóstico em relação à conversão para demência, 

os resultados obtidos em relação ao metabolismo cerebral são condizentes 

com a literatura, no sentido de maior benefício em sujeitos com maior risco 

(demonstrado pela tendência de maior aumento metabólico do precuneus). 

Por outro lado, a maior parte das regiões com alterações metabólicas não 

apresentou diferenças significativas entre os carreadores e não carreadores 

da APOE Ɛ4, mostrando um padrão de resposta comum entre os grupos, 

principalmente em relação às reduções metabólicas. 

5.1.6 Efeitos na cognição e no metabolismo cerebral em relação ao 
padrão metabólico apresentado no PET-18FDG 

Os resultados demonstraram que os sujeitos, mesmo com padrão 

metabólico pelo PET-18FDG compatível com CCL por DA, apresentaram 

benefício cognitivo depois do TA. Em ambos os grupos, houve diferença 

estatisticamente significativa na escala ADAS-Cog depois do TA, além de 

não ter sido demonstrado uma interação estatisticamente significativa da 

ADAS-Cog com o padrão metabólico ao PET-18FDG, o que sugere 

benefícios semelhantes para ambos os grupos. 

Os resultados da bateria neuropsicológica mostraram que, antes do 

TA, o grupo com o PET-18FDG compatível com CCL por DA apresentava 

menor velocidade de processamento em relação ao grupo com PET-18FDG 

não compatível com CCL por DA. Apenas o primeiro grupo apresentou 
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melhora estatisticamente significativa nesse teste, sendo detectada uma 

interação entre o TMT A e o padrão ao PET-18FDG. Isso demonstra que, 

além de o TA poder melhorar a velocidade de processamento, talvez sujeitos 

com maior prejuízo nessa modalidade cognitiva possam ter maior benefício. 

A velocidade de processamento é considerada uma função cognitiva que 

pode ser afetada no envelhecimento normal (Penke et al., 2010; Kerchner et 

al., 2012; Fjell et al., 2014), mas também é precocemente afetada no CCL 

(Haworth et al., 2016) e na DA (Nebes e Madden, 1988; Nebes et al., 1998; 

Warkentin et al., 2008; Haworth et al., 2016). Alguns estudos têm 

demostrado benefícios da atividade física em relação à velocidade de 

processamento (Baker et al., 2010; Bherer et al., 2013; Wang et al., 2014), 

porém nenhum desses estudos classificou os sujeitos participantes por 

algum biomarcador. Esses resultados podem sugerir que sujeitos com maior 

risco podem ter maior benefício com o TA. 

Em relação ao metabolismo cerebral, a análise em que se levou em 

conta a presença do padrão metabólico basal mostrou algumas diferenças. 

Uma análise fatorial com os resultados incluindo todos os participantes 

mostrou uma interação estatisticamente significativa do padrão no PET-

18FDG com a redução metabólica no GFI esquerdo (BA 47), região 

adjacente ao polo temporal esquerdo. Em sujeitos com o PET-18FDG 

compatível com CCL por DA, houve maior redução dessa região, que 

alcançou significância estatística na análise pelo SPM apenas nesse grupo. 

Adicionalmente, a região do polo temporal esquerdo apresentou uma 

tendência estatística para a interação (p = 0,09), também com maiores 
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reduções no grupo com PET-18FDG no padrão DA. Isso sugere que sujeitos 

com DA na fase pré-demencial possam ter maior aumento de eficácia nas 

regiões dos polos temporais, visto que essas áreas se mostraram 

importantes de acordo com o modelo de análise de caminhos proposto com 

todos os sujeitos. Não houve outras regiões com interação estatisticamente 

significativa. É importante ressaltar que tampouco houve aumento 

metabólico na análise pelo SPM no grupo com PET-18FDG compatível com 

CCL por DA. Apesar de a diferença no número de sujeitos dificultar a 

interpretação desse achado isoladamente e de a análise fatorial não ter 

mostrado interação entre o aumento do precuneus e o padrão no PET-

18FDG, a ausência de aumentos metabólicos pode refletir menor capacidade 

de neuroplasticidade em sujeitos com DA (Mesulam, 1999; Smith, 2013). 

5.1.7 Efeitos no metabolismo cerebral em relação ao padrão de 
resposta cognitiva 

Os resultados das mudanças metabólicas divididos pelo padrão de 

resposta cognitiva apresentada na escala ADAS-Cog mostraram que 

sujeitos com maior benefício cognitivo (“respondedores”) tiveram maiores 

aumentos metabólicos nos córtices do precuneus e do cíngulo posterior. Isso 

adiciona peso à comparação do grupo CCL com o grupo de controle, que 

mostrou diminuição da intensidade do hipometabolismo nessa região depois 

do TA, indicando que aumentos metabólicos nessas regiões (tipicamente 

afetadas de maneira precoce na DA) podem estar associadas à melhora do 

desempenho cognitivo. Além disso, no grupo classificado como “não 
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respondedores”, houve um aumento metabólico no córtex orbitofrontal 

bilateralmente (GFI esquerdo e GFM direito), indicando possíveis diferenças 

individuais na modulação de regiões cerebrais (região orbitofrontal nos “não 

respondedores” e precuneus/cíngulo posterior nos “respondedores”) em 

resposta ao TA. Como não houve diferenças estaticamente significativas nos 

dados demográficos e nos valores do TE ou na aderência aos treinos entre 

os “respondedores” e “não respondedores”, o motivo de respostas 

metabólicas diferentes não pode ser esclarecido no presente estudo. Em 

linha com a hipótese de que sujeitos com maior risco possam apresentar 

maior benefício, houve uma tendência estatística na dosagem de p-tau no 

LCR, sendo maior no grupo dos “respondedores”. No entanto, com dados 

fundamentados nos achados atuais, a hipótese de diferentes respostas em 

termos de modulação de redes cerebrais pode ser melhor estudada em 

futuros estudos, agregando metodologias diferentes. 

5.1.8 Limitações 

O presente estudo tem algumas limitações. Em primeiro lugar, um 

grupo controle com sujeitos com CCL sem a intervenção não foi incluído. 

Isso pode gerar dúvidas se os resultados foram causados pela intervenção e 

não por outros fatores, como efeitos de aprendizagem ou a interação social. 

Algumas dessas questões foram abordadas por estudos, utilizando dados do 

Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) e lançaram luz sobre a 

história natural da doença em termos cognitivos e de PET-18FDG em sujeitos 

com CCL (Herholz et al., 2011). Quando os sujeitos foram seguidos sem 
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intervenções, seus escores na escala ADAS-Cog não melhoraram ao longo 

do tempo [média na linha de base: 10,6 (4); depois de seis meses: 11,5 

(4,6)]. Outros estudos randomizados e controlados em sujeitos com CCL 

também não revelaram melhoras significativas no grupo placebo (Lancaster 

et al., 1997; Nagamatsu et al., 2013). Dados de PET-18FDG têm 

demonstrado que, na ausência de uma intervenção, existe uma diminuição 

progressiva do metabolismo em regiões específicas (por exemplo, giro do 

cíngulo posterior, córtex temporoparietal, córtex pré-frontal e córtex 

associativo) (Herholz et al., 2011), mas não há mudanças no GCA e nos 

polos temporais nem aumento metabólico no precuneus. Além disso, 

evidências recentes relacionadas com potenciais trajetórias cognitivas no 

envelhecimento mostraram que os efeitos de aprendizagem são mínimos 

após a conversão de cognição normal para CCL ou demência leve 

(Machulda et al., 2013). Assim, os resultados deste estudo podem ser 

considerados razoavelmente válidos. Em segundo lugar, houve uma 

predominância do sexo feminino. Esse foi um viés de seleção por conta da 

amostragem de conveniência. Por existir alguma evidência indicando que as 

mulheres podem alcançar maiores benefícios cognitivos com o TA do que os 

homens (Baker et al., 2010), a generalização dos resultados do presente 

trabalho pode ser comprometida. No entanto, é importante salientar que não 

houve interação entre as mudanças cognitivas induzidas pelo TA e gênero. 

Não houve divisão em grupos de acordo com a capacidade aeróbica basal 

(sedentários versus treinados). A maioria dos sujeitos eram sedentários 

antes do início da intervenção. 
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Além disso, alguns subgrupos tiveram um número relativamente 

pequeno de sujeitos (grupo APOE Ɛ4+ =19 e PET-18FDG compatível com CCL 

por DA = 17), o que pode interferir em análises pelo SPM e comprometer o 

poder estatístico de mostrar diferenças. Os resultados metabólicos das análises 

de subgrupos devem ser analisados com cautela, assegurados na análise 

fatorial com todos os sujeitos e confirmadas em estudos subsequentes. 

Finalmente, as análises de mudanças em redes cognitivas são inferências 

fundamentadas em hipóteses e dados da literatura, considerando a limitação 

metodológica do PET-18FDG em repouso para medir atividade em regiões 

“tarefa-positivas”. Sabe-se que o PET-18FDG reflete o metabolismo glicolítico 

em repouso e, no presente estudo, foram adquiridos dados estáticos após a 

injeção do radiofármaco. Não existem estudos de concentração dinâmica ou de 

correlação entre atividade e tempo do radiofármaco. Assim, os resultados não 

permitem análises de correlação entre a atividade das diferentes regiões 

cerebrais ao longo do tempo, o que permitiria formar mapas de correlação entre 

atividade e tempo que inferem conectividade funcional entre as áreas. Apenas 

testes dessa natureza, realizados por métodos como RM funcional ou 

eletroencefalograma, poderiam testar a hipótese de alteração de redes neurais 

de uma forma mais apropriada. Por outro lado, deve-se ressaltar que o PET-

18FDG permite realizar uma análise quantitativa e relativa do metabolismo 

regional de glicose, afirmando que uma área esteja “mais ativa” do que outra 

depois da intervenção. Essas áreas, ao corresponder a regiões que integram 

partes importantes (nodes) das redes em repouso classicamente descritas, 

permitem inferir atividade em redes neurais. Esses dados são inéditos na 
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literatura e não podem ser providos pelos métodos de estudo de conectividade 

existentes, sendo, portanto, complementares a estes. 

Em suma, estes resultados devem ser replicados em um estudo 

controlado e randomizado, com um número maior de sujeitos nos subgrupos 

e, idealmente, com outros métodos de neuroimagem funcional. No entanto, 

nossa investigação fornece um modelo para futuros estudos que enfocam 

mudanças no metabolismo cerebral induzidas pelo TA. O PET-18FDG pode 

ser considerado um desfecho promissor em intervenções com atividade 

física (Boecker e Drzezga, 2016). Além disso, o entendimento das mudanças 

cerebrais induzidas por intervenções é fundamental para o avanço do 

conhecimento na área de prevenção de demências. Dessa maneira, o 

presente estudo pode ser considerado um estudo “provador de conceito” e, 

além disso, vai ao encontro da opinião de outros pesquisadores que 

consideram estudos "provadores de conceito" com biomarcadores 

necessários como um primeiro passo para investigar intervenções 

promissoras, como TA, antes de ensaios clínicos randomizados e 

controlados serem realizados (Yaffe, 2010). 

Os achados atuais possibilitaram a criação de hipóteses prévias para 

futuros estudos, como o uso de regiões de interesse com técnicas de 

avaliação focada (e.g. small volume correction), que podem aumentar o 

poder estatístico e reduzir o número de sujeitos necessários em cada grupo. 

Por essa razão, outras técnicas que possibilitem a identificação de redes 

cerebrais devem ser usadas a fim de confirmar as hipóteses atuais. 

 

 



 

 

6 CONCLUSÕES 
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Em conclusão, um programa de TA supervisionado, de 24 semanas, 

foi capaz de melhorar o desempenho aeróbio e a cognição, além de induzir 

alterações metabólicas em repouso (aumentos e diminuições) em várias 

regiões cerebrais em sujeitos com CCL. Em relação aos achados 

metabólicos, pode-se concluir que os principais deles foram reduções 

metabólicas na região dos polos temporais (bilateralmente) no GFI adjacente 

ao polo esquerdo, no GCA esquerdo, no hipocampo direito e nos núcleos 

caudados (bilateralmente) e aumento metabólico no precuneus direito e no 

GFI esquerdo, na região orbitofrontal. 

6.1 Conclusões Específicas 

a) A hipótese de que o TA poderia modular algumas redes cerebrais 

foi testada através de uma análise de modelação de equações estruturais e 

alcançou significância estatística. A hipótese testada foi a de que alterações 

metabólicas em regiões que topograficamente correspondem à rede de 

saliência poderiam modular outras regiões, culminando com um aumento 

metabólico no precuneus, que representa um componente importante da 

rede de modo padrão. 
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b) O treinamento aeróbio reduziu o deficit metabólico no córtex do 

precuneus dos sujeitos com comprometimento cognitivo leve em relação aos 

sujeitos do grupo controle após 24 semanas. A diferença passou a não ser 

estatisticamente significativa quando corrigida para múltiplas comparações. 

c) Fatores de risco para a DA como a presença da APOE Ɛ4 e o 

padrão metabólico ao PET-18FDG basal também influenciaram a resposta 

cognitiva e metabólica. 

d) Sujeitos apresentaram diferenças nas regiões de aumento 

metabólico de acordo com o padrão de resposta cognitiva, e o aumento do 

metabolismo no precuneus foi maior no grupo de “respondedores” e menor 

no grupo de “não respondedores”. Os “não respondedores” tiveram maior 

aumento do metabolismo na região orbitofrontal. 

 

 

 

 
 

 



 

 

7 ANEXOS 
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Anexo A - Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
das Clínicas da Universidade de São Paulo (CAPPesq/HC-
FMUSP 0064/11) 
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Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (CAPPesq/HC-
FMUSP 0064/11) 
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Anexo C - Resultados dos testes ADAS-Cog e da bateria 
neuropsicológica antes e depois do TA divididas pelo tipo 
de CCL 

 

Resultados dos escores na escala ADAS-Cog e bateria 
neuropsicológica dos sujeitos com comprometimento cognitivo leve 
amnéstico antes e após o programa de treinamento aeróbio (N = 36) 

 Pré TA Pós TA Diferença  
 M (DP) M (DP) M (DP) Sig (P=)* 

ADAS-Cog 12,5 (3,2) 9,6 (3,6) -2,9 (3,5) <0,001 
ADAS-Cog memória€ 10,1 (3) 8 (3,2) -2 (3,3) 0,001 
TMT A 48,8 (20) 43,6 (15,5) -5,2 (21,6) 0,164 
TMT B 152,8 (81,6) 148,7 (85,5) -4,1 (51,1) 0,637 
Stroop 36,4 (13,7) 35,3 (9,3) -1,1 (12,3) 0,593 
FCRO cópia 31,2 (4,1) 31,7 (5,1) 0,5 (5,3) 0,56 
RMat 12,4 (3) 12,8 (3,7) 0,3 (2,8) 0,435 
Mem Log 14,1 (7,2) 12,8 (5,8) -1,3 (7,1) 0,272 
Mem Vis 8,2 (6,2) 15,6 (9,6) 7,4 (9,4) <0,001 
RAVLT_s 36,2 (7,1) 39 (8,6) 2,8 (9,2) 0,079 
RAVLT_et 5,6 (2,2) 7 (3,1) 1,4 (3,1) 0,012 
FCRO evocação 9,3 (6) 10,6 (7,3) 1,3 (5,9) 0,2 
ADAS-Cog: Alzheimer’s disease Assessment Scale-cognitive subscale; DP: desvio padrão; FCRO: figura 
complexa Rey-Osterrieth; Mem Log: memória lógica; M: média; Mem Vis: memória visual; RAVLT_et: Rey 
Auditory Verbal Learning Test (evocação tardia); RAVLT_s: Rey Auditory Verbal Learning Test (soma dos 5 
ensaios de aprendizagem); RMat: raciocínio matricial; TA: treinamento aeróbio; TMT - Trail Making Test; 
Stroop – Teste de Stroop. * Bicaudado; € - apenas os itens de memória do ADAS-Cog 
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Resultados dos escores na escala ADAS-Cog e bateria neuropsicológica 
dos sujeitos com comprometimento cognitivo leve não-amnéstico antes 
e após o programa de treinamento aeróbio (N = 29) 

 Pré TA Pós TA Diferença  
 M (DP) M (DP) M (DP) Sig (P=)* 

ADAS-Cog 9,9 (3,2) 8,1 (3,5) -1,7 (3,7) 0,008 
ADAS-Cog memória€ 7,8 (2,7) 6,8 (2,8) -0,9 (2,8) 0,078 
TMT A 51,6 (26,8) 44,2 (16,8) -7,4 (18,4) 0,043 
TMT B 155,6 (86) 145,8 (76,5) -9,7 (92,9) 0,582 
Stroop 34,5 (7,9) 34,5 (8,3) 0 (9,9) 0,97 
FCRO cópia 30,2 (5,5) 32,8 (3,9) 2,6 (7,5) 0,075 
RMat 11,8 (3,1) 11,7 (3) -0,07 (2,6) 0,886 
Mem Log 16,7 (6,8) 17,1 (5,8) 0.4 (6,3) 0,679 
Mem Vis 17,2 (8,1) 20,9 (11,9) 3,7 (13,5) 0,159 
RAVLT_s 43,4 (7,5) 41,1 (8) -2,2 (9,5) 0,222 
RAVLT_et 9 (1,7) 8,6 (3,9) -0,3 (4) 0,639 
FCRO evocação 13,8 (6,3) 12 (4,5) -1,7 (7,5) 0,224 

ADAS-Cog: Alzheimer’s disease Assessment Scale-cognitive subscale; DP: desvio padrão; FCRO: figura 
complexa Rey-Osterrieth; Mem Log: memória lógica; M: média; Mem Vis: memória visual; RAVLT_et: Rey 
Auditory Verbal Learning Test (evocação tardia); RAVLT_s: Rey Auditory Verbal Learning Test (soma dos 5 
ensaios de aprendizagem); RMat: raciocínio matricial; TA: treinamento aeróbio; TMT - Trail Making Test; Stroop 
– Teste de Stroop. * Bicaudado; € - apenas os itens de memória do ADAS-Cog; Stroop (efeito Stroop - parte 3). 
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