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Introdução: Os prejuízos do declínio funcional da Demência de Alzheimer (DA) apresentam-se, principalmente, em 

atividades que demandam uma maior atenção ou que são de grande complexidade, como é o caso de duas tarefas 

executadas concomitantemente, encontrando-se denominada na literatura por dupla tarefa (DT). A DT tornou-se um 

paradigma de estudos sobre controle motor e envelhecimento no início da década passada. Nos últimos anos estudos 

com indivíduos portadores de DA buscam encontrar como este acometimento pode ser avaliado e tratado a partir da DT. 

Objetivos: Analisar os estudos e sintetizar os achados de avaliação e/ou treinamento das funções cognitivas e motoras 

em indivíduos com DA leve-moderada, através da DT. Método: Trata-se de uma revisão sistemática realizada por dois 

revisores independentes. Realizou-se busca nas bases de dados MEDLINE, SciELO e LILACS, nos idiomas português, 

espanhol e inglês. A qualidade metodológica dos artigos foi avaliada através dos critérios da base de dados PEDro. 

Resultados: Incluiu-se quatro ensaios clínicos e dez artigos observacionais. Observou-se resultados positivos do 

emprego do treinamento da DT em portadores de DA de leve a moderada nos seguintes aspectos: tarefas cognitivas, 

motoras e equilíbrio. Nas variáveis da marcha, os estudos são ainda inconclusivos para delimitar sua eficácia. Assim, o 

treinamento da DT pode ser uma alternativa viável e promissora para o tratamento de indivíduos com DA de grau leve a 

moderada. Nos estudos observacionais, quando se envolve uma ação motora e outra cognitiva, observou-se o prejuízo 

do desempenho na tarefa cognitiva em relação à motora. Conclusão: A avaliação e o treinamento da DT pode ser uma 

alternativa viável e de baixo custo para os portadores de DA. Os estudos demonstraram que este recurso traz efeitos 

que ajudam a discriminar os diversos graus da doença, como medida de evolução do quadro demencial ao longo do 

tempo, além de apresentar efeitos positivos nos aspectos cognitivos quando utilizado na forma de recurso terapêutico.

Descritores: Elderly; Alzheimer Disease; Dual Task.


