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1 Introdução 

O trabalho evidenciou a atividade física como contribuição relevante para a 

melhoria de idosos que sofrem Doença de Alzheimer (DA) com ênfase nos cuidados 

fisioterapêuticos, elencando a necessidade da atuação do profissional no retardo e 

tratamento dessa patologia.  

A escolha pelo tema se deu pelo fato de haver mais pessoas com a DA e como 

esse número vem aumentando gradativamente ocasionando em procura por 

atividades que ajudem a retardá-la. A função da fisioterapia é proporcionar atividades 

para melhorar a qualidade de vida desses pacientes.  

A DA se associa à perda de memória do indivíduo, não levando em conta sua 

totalidade, das várias debilidades que acarretam sua vida. O profissional fisioterapeuta 

atuante nessa área pode propiciar a melhorias e retardando a evolução da doença.  

Quais os benefícios que a fisioterapia trará ao paciente portador da DA? A fim 

de se alcançar respostas para esse problema, o objetivo geral foi demonstrar a 

relevância do Fisioterapeuta nos cuidados e prevenção da DA promovendo a atuação 

do profissional mediante eficácia do tratamento.  

O objetivo desse estudo primeiramente é contextualizar a patologia, segundo, 

demonstrar terapias fisioterapêuticas para melhorar a QV desses indivíduos, terceiro, 

explicitar a atuação do Fisioterapeuta para o desempenho dessas atividades.  

 

2 Material e Métodos 

A metodologia utilizada para realização do trabalho mediante pesquisas 

bibliográficas, pelas bases de dados SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) e 
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Google Acadêmico. Para a escolha dos artigos foram utilizadas as palavras chaves: 

“Alzheimer e Fisioterapia”, “Alzheimer”, “Atividade Física e Alzheimer”. Os critérios de 

inclusão foram: artigos de revisão e originais a partir de 2005. Os critérios de exclusão 

foram artigos que não se enquadravam nesse período.  

 

3 Resultados e Discussão 

A patologia se conceitua pela grande perda sináptica e pela decadência neural 

situadas nas áreas cerebrais encarregados pelas funções cognitivas, nessa área está 

o córtex cerebral, o hipocampo, o córtex entorrinal e o estriado ventral. O diagnóstico 

dessa patologia é feito mediante critérios clínicos já determinados aliada a exclusão 

de demais causas para a demência (LIMA et al., 2016).  

É a demência com peculiaridades em múltiplos déficits cognitivos causados pelo 

processo neuro degenerativo paulatino e inconversível que causa disfunções no 

organismo, com perda de autonomia na realização das AVDs e reflexos negativos na 

QV, (GROPPO et al., 2012). Essa patologia de rara passou para a mais comum, e a 

preocupação desperta muita atenção na população (LIMA et al., 2016).  

Ferreti et al. (2016) comenta que a DA prejudica todo o controle físico, mental e 

social que o indivíduo tem de desempenhar autonomamente, e provoca desajustes 

cognitivos e neuropsiquiátricos, levando para o quadro de deficiência e incapacidade 

do indivíduo. Em países de primeiro mundo, a demência dobra a cada cinco anos e 

geralmente varia de três por cento para pessoas com 70 anos, e vinte a trinta por 

cento aqueles de 85 anos. 

Não existe tratamento para curar ou reverter degenerações causadas pela DA, 

mas o uso de farmacologia com anticolinesterásicos e memantina é usado. A terapia 

não farmacológica é aliada a orientações de estimulação cognitiva e atividade física 

assessorada por um profissional especializado, e tem apresentado resultados 

satisfatórios (MEDEIROS et al., 2016). 

Ribeiro (2012) nos orienta sobre a finalidade da fisioterapia gerontológica, que é 

de preservar a função motora, propiciando o adiamento da instalação das 

capacidades decorrentes do envelhecimento ou reabilitando funcionalmente o idoso, 

a partir de suas potencialidades, heterogeneidades e especificidades. Argumenta que 

é essencial compreender que não se baseia apenas no instrumento de reabilitação, 
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mas também proporciona ao idos a abrangência da sua totalidade.  

Conforme Guimarães e Cunha (2004) a apraxia é a impossibilidade de 

desempenhar tarefas motoras voluntárias aprendidas ao longo da vida, incapacidade 

de desempenhar tarefas mais detalhadas e que exigem noções cognitivas mais 

complexas. Esse sintoma é progressivo na DA representando séria complicação do 

lobo parietal dominante.  

A apraxia não se associa à fraqueza muscular, dificuldade de compreensão ou 

falta de coordenação, mas devido às lesões cerebrais encarregadas pelo domínio das 

funções motoras. Essas funções apráxicas são subordinadas pelas áreas parietais de 

associação, em que os centros psicomotores organizam a função motora de tudo o 

que se aprendeu (GUIMARÃES; CUNHA, 2004).  

A apraxia de vestimenta é a desordem demonstrada ao se vestir, as 

consequências é inverter a ordem das peças ou até mesmo a impossibilidade de vestir 

uma calça, camisa ou meia (SANVITO, 2010). 

A terapia não medicamentosa inclui ações que visem a propiciar melhoras ou 

estagnação dos sintomas cognitivos, demências, comportamentais e funcionais dos 

enfermos com uso da estimulação cognitiva, terapia ocupacional, atividades em 

grupo, e prática regular de Atividades Físicas - AFs (FERRETTI et al., 2016).  

Considerando-se a gravidade da DA e a atual impossibilidade de cura, faz-se 

necessário desenvolver estratégias que possam atenuar o quadro nesses pacientes 

(HERNANDEZ et al., 2010).  

A metodologia fisioterapêutica favorece a contribuição na DA propiciando a 

manutenção e a melhora do desempenho funcional do indivíduo, (LIMA, et al., 2016).  

Como não existe ainda um tratamento que possa curar a DA, a prática regular 

de AFs podem trazer benefícios aos indivíduos (ZAIONS, 2012). 

Kottke e Lehmann, (2002) comentam que a mediação fisioterapêutica tende a 

contribuir independente da fase da DA com a finalidade de propiciar que o indivíduo 

esteja ativo, seja no domicílio, seja numa instituição. Em maior quantidade possível, é 

imprescindível que a fisioterapia auxilie esse indivíduo a manter a amplitude de 

movimento, a força e o estado de alerta. 

Segundo Ferreira et al. (2013), as quedas são comuns em enfermos com DA, 

assim tendo o conhecimento dos possíveis fatores de risco e orientar medidas 
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preventivas de quedas, esse é o caminho para a QV.  

Silva, Santos e Almeida (2015) afirmam que no âmbito da fisioterapia, a 

reabilitação física propicia ao portador de DA alcançar um nível de funcionalidade ideal 

para realização de suas AVDs.  

Lima et al. (2016) a mediação fisioterapêutica contribui na DA, para isso é 

necessário compreender primeiramente os elementos epidemiológicos, fisiopatologia, 

etiologia, elementos diagnósticos e sinais clínicos para efetivar essa mediação.  

Entre as possibilidades de tratamento, Lima et al. (2016) relatam que estão 

medidas medicamentosas, reabilitação cognitiva, orientação familiar e orientações 

multiprofissionais. A fisioterapia assume a finalidade de retardar as desordens 

motores propiciadas pela patologia, adaptar o meio físico conforme as prioridades do 

enfermo, prevenir quedas, perda de mobilidade articular e deformidades, e assim 

melhorar a QV do indivíduo com DA, as quedas são comuns. Entender os elementos 

de risco e promover estratégias de prevenção deriva a melhora da manutenção da QV 

destes indivíduos, (LIMA et al. 2016). 

Nesse sentido, Magalhães e Domingues (2016) frisam que programas de AFs 

voltadas para o desenvolvimento da força muscular e flexibilidade têm sido 

recomendados quando o propósito é minimizar ou reverter os efeitos degenerativos 

relacionados ao envelhecimento e/ou fatores a ele associados, principalmente na 

capacidade funcional, reduzindo os efeitos de imobilidade e queda. 

Rebelatto e Morelli (2004) consideram que a mediação sobre o déficit 

musculoesquelético na DA deve estar centrada no treino de marcha e manutenção da 

independência nas AVDs. É relevante observar para que sejam evitadas as atrofias 

por desuso e fraqueza muscular, os encurtamentos de tecidos moles e as 

deformidades esqueléticas. 

Silva, Santos e Almeida (2015) afirmam que a cinesioterapia pode ser orientada 

para manter o movimento e a força muscular, auxiliando na melhora da QV e nas 

AVDs, promovendo a autonomia favorável nas várias etapas da patologia.  

O fisioterapeuta tem atuação prioritária nessa reabilitação. Existem vários 

roteiros de cinesioterapia voltados para a prevenção das desordens próprias de 

envelhecimento. Mesmo sendo uma patologia paulatina, a mediação fisioterapêutica 

propõem retardar o seu curso, tentando preservar às funções motoras. Essa atividade 
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é realizada mediante os roteiros de alongamentos, mobilizações, exercícios 

isotônicos/isométricos/isocinéticos e exercícios aeróbios serão relevantes para as 

disfunções osteoarticulares e cardiovasculares (LIMA et al. 2016) 

Hernández et al. (2010) comenta em suas pesquisas que foi possível verificar 

que pacientes que participaram de um roteiro de AF sistematizada obtiveram 

benefícios no equilíbrio, diminuição do risco de quedas e manutenção das funções 

cognitivas, quando comparados com pacientes que não participaram de tal programa, 

evidenciando assim que essa prática pode representar uma alternativa não 

farmacológica para redução do declínio cognitivo e motor decorrentes da doença. 

 

4 Conclusão  

O trabalho evidenciou a atividade física como contribuição relevante para a 

melhoria de idosos que são acometidas com a DA, se enfatizou os cuidados 

fisioterapêuticos, elencando a necessidade da atuação do profissional no retardo e 

tratamento dessa patologia.  

Foi contextualizada a patologia, decorrente do envelhecimento, cuja 

deterioração lenta e certeira influencia o organismo, provocando debilidades, maior 

vulnerabilidade a enfermidades e diversas condições ambientais, redução da 

agilidade e modificações fisiológicas acarretadas pelo tempo.  

Alzheimer é uma doença com grande perda sináptica e decadência neural 

localizadas nas áreas cerebrais, que são encarregados pelas funções cognitivas. O 

diagnóstico é feito mediante critérios clínicos já determinados aliada a exclusão de 

demais causas para a demência.  

A patologia prejudica todo o controle físico, mental e social que o indivíduo tem 

de desempenhar autonomamente, e provoca desajustes cognitivos e 

neuropsiquiátricos, levando para o quadro de deficiência e incapacidade do indivíduo. 

Não existe tratamento para curar ou reverter degenerações causadas pela DA, mas o 

uso de farmacologia com anticolinesterásicos e memantina é usado, bem como o uso 

de tratamento não medicamentoso, como a fisioterapia.  

Logo, foram demonstradas as terapias fisioterapêuticas para possibilitar 

melhorias à QV desses indivíduos.  

A apraxia é a impossibilidade de desempenhar tarefas motoras voluntárias 
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aprendidas ao longo da vida, para isso o profissional deverá se ater a procurar 

desenvolver AFs a fim de propiciar a manutenção e a melhora do desempenho 

funcional do indivíduo.  

A fisioterapia assume a finalidade de propiciar o retardo das desordens motores 

propiciadas pela patologia, adaptar o meio físico conforme as prioridades do enfermo 

e prevenir quedas.  

Foi explicitada a atuação do Fisioterapeuta para o desempenho do programa de 

atividades, como apoio especializado em contato cinestésico e habilidades de 

manipulação.  

As atividades físicas com roteiro de alongamentos, que devem ser realizados, a 

princípio, sem movimentos balísticos, com movimentação gradual, acompanhados de 

sessões de exercícios aeróbicos. A hidroterapia também propicia benefícios da função 

cardiorrespiratória.  

Considerou-se, enfim, que os benefícios possibilitados pela fisioterapia no 

programa de atividades físicas ao paciente de Alzheimer são relevantes, pois 

propiciam melhorias na mobilidade do indivíduo. Ao exercitar por meio de 

alongamentos, aeróbicas, e inclusive com o auxílio da hidroterapia, promovem maior 

disponibilidade nas AVDs e na QV desse paciente. 

 

Referências 
CASTILHO, R.C. Exercícios fisioterápicos: prevenção e reabilitação. Disponível em: 
<http://psiquiatriageral.com.br/fisoterapia /exercicios.htm>. Acesso em: 2 nov. 2017.  
 
CHAVES, M.L.F. et al. Doença de Alzheimer. Avaliação cognitiva, comportamental e 
funcional. Dementia  Neuropsychol., v.5, n.1, p.21-33, 2011.  

 
ELY, J.C.; GRAVE, M. Estratégias de intervenção fisioterapêutica em indivíduo 
portador de doença de Alzheimer. RBCEH, v.5, n.2, p.124-131, 2008.   
 
FERREIRA, et al. Risco de queda em idosos institucionalizados com doença de 
Alzheimer. Rev. Kairós Gerontol., v.16,p.95-105, 2013.  
  
FERRETTI, F. Efeitos de um programa de exercícios na mobilidade, equilíbrio e 
cognição de idosos com doença de Alzheimer. Fisioter. Bras., v.15, n.2, 2016.  
 
FREITAS, C.M.S.M. et al. Aspectos motivacionais que influenciam a adesão e 
manutenção de idosos a programas de exercícios físicos. Rev. Bras. Cineantrop. 
Desempenho Hum., v.9, v.1, p.92-100, 2007.  
 



          CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE CAMPO GRANDE 
         Rod. BR 163 – Av. Gury Marques, 3.203    Chácara das Mansões 

      Campo Grande (MS)  79079-005    (67) 3345-6100 
 

 

40 
 

GALLUCCI NETO, J.; TAMELINI, M.G.; FORLENZA, O.V. Diagnóstico diferencial das 
demências. Rev. Psiquiatr. Clín., v.32, n.3, p.119-130, 2005.  
 
GROPPO, H.S. et al. Efeitos de um programa de atividade física sobre os sintomas 
depressivos e a qualidade de vida de idosos com demência de Alzheimer. Rev. Bras. 
Educ. Física, Esporte, v.4, p.543-551, 2012.   
 
GUIMARÃES, R.M.; CUNHA, U.G.V. Sinais e sintomas em geriatria. São Paulo: 
Atheneu, 2004.  
 
HERNANDEZ, et al. Efeitos de um programa de atividade física nas funções 
cognitivas, equilíbrio e risco de quedas em idosos com demência de Alzheimer. Rev. 
Bras. Fisioter., v.14, n.1, p.68-74, 2010.  
 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Dados sobre população idosa 
no Brasil, de 2000 a 2030. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>. Acesso em: 30 ago. 2017.  
 
KAUFFMAN, T.L. Manual de reabilitação geriátrica. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2001.  
 
KOTTKE, F.J.; LEHMANN, J.F. Tratado de medicina e reabilitação de Krusen. São 
Paulo: Manole, 2002.  
 
LIMA, J.S. Efeitos do treino de memória e da atividade física em portadores da doença 
de Alzheimer. 2007. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2007.  
 
LIMA, A.M.A. et al. O papel da fisioterapia no tratamento da doença de Alzheimer: 
uma revisão de literatura. BIUS-Boletim Informativo Unimotrisaude em 
Sociogerontologia. 2016.  
 
LUZARDO, A.R. et al. Características de idosos com doença de Alzheimer e seus 
cuidadores: uma série de casos em um serviço de neurogeriatria. Texto Contexto 
Enferm., v.5, n.4, p.587-594, 2006.   
 
MAGALHÃES, L.B.; DOMINGUES, S.F. Impacto de um programa de exercícios físicos 
sobre a capacidade funcional e alterações antropométricas idosas. Fagoc Saúde, v.1, 
2016.   
 
MACEDO, M.P. Envelhecimento e parâmetros hematológicos. In: FREITAS, E. et al. 
Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. p.1040-
1048.  
 
MEDEIROS, I.M.P.J. et al. A influência da fisioterapia na cognição de idosos com 
doença de Alzheimer. UNILUS Ensino Pesquisa, v.12, n.29, p.15-21, 2016.  
 
MEIRELES, A.E. et al. Alterações neurológicas fisiológicas ao envelhecimento afetam 
o sistema mantenedor do equilíbrio. Rev. Neurocienc., v.18, n.1, p.103-108, 2010.  



          CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE CAMPO GRANDE 
         Rod. BR 163 – Av. Gury Marques, 3.203    Chácara das Mansões 

      Campo Grande (MS)  79079-005    (67) 3345-6100 
 

 

41 
 

 
OLIANI, M.M. Locomoção e desempenho cognitivo em idosos institucionalizados com 
demência. Fisioter. Movimento, v.20, n.1, p.109-114, 2007.   
 
OLIVEIRA, A.T., PRADO, F.L.L. Alzheimer e Sarcopenia em idosos: abordagem do 
cuidado da fisioterapia. São Paulo: Faculdade de Pindamonhangaba, 2016.  
 
OMS - Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde. Disponível em: 
<http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/oms-envelhecimento-2015-port.pdf>. 
Acesso em: 30 ago. 2017.  
 
O’SULLIVAN, S.; SCHMITZ, T. Fisioterapia: avaliação e tratamento. São Paulo: 
Manole, 2004.  
 
PIERMARTIRI, T.C.B. Efeito preventivo da fisioterapia na redução da incidência de 
quedas em pacientes com Doença de Alzheimer. Rev. Neurociências 2008.   
 
REBELATTO, J.R.; MORELLI, J.G.S. Fisioterapia geriátrica: a prática de assistência 
ao idoso. São Paulo: Manole, 2004.  
 
RIBEIRO, C. As oito premissas da fisioterapia gerontológica. A atuação 
fisioterapêutica sob a ótica da gerontologia. São Paulo: Andrei, 2012.  
 
SANVITO, W.L. Propedêutica neurológica básica. São Paulo: Atheneu, 2010.  
 
SILVA, G.A.; SANTOS, C.C.C.; ALMEIDA, C.D.F. Efeitos da cinesioterapia nos 
doentes de Alzheimer: análise bibliométrica. Acta Biomedica Brasiliensia, v.6, n.1, 
2015.  
 
ZAIONS, J.D.C., PAVAN, F.J.; WISNIEWSKI, M.S.W. A influência da Fisioterapia na 
preservação da memória e capacidade funcional de idoso portador de doença de 
Alzheimer: relato de caso. Rev. Perspectiva, v.36, p.151-162, 2012.  
 
ZIDAN, M, et al. Alterações motoras e funcionais em diferentes estágios da doença 
de Alzheimer. Rev. Psiq. Clín.,  v.39, n.5, p.161-165, 2012.  


