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Resumo

A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva que levará o portador a

um  declínio  cognitivo,  afetando  idosos  entre  idades  de  65  a  80  anos,  tendo  uma

predominância em mulheres do que em homens. Classificada em três estágios: leve, moderada

e avançada, de um lapso de memória, acamado ao óbito. Com difícil diagnóstico, por meio de

tratamento medicamentoso diminui os sintomas cognitivos e comportamentais. Objetivo deste

trabalho é relatar a importância da intervenção fisioterapeuta de modo a tratar e retardar o

progresso da doença de Alzheimer. Pesquisa de revisão bibliográfica, por meio de artigos e

livros  direcionados  ao  tema.  A fisioterapia  atuara  nos  comprometimentos  e  em qualquer

estágio  da  doença,  de  modo  preservar  a  independência  e  mobilidade/funcionalidade  do

paciente, por meio de método Kabat, treino de marcha e equilíbrio, cinesioterapia, orientação

a familiar ou cuidador e dentre outros. A importância da intervenção fisioterapêutica se faz

possível  o  retardo  dos  sintomatologias  da  doença,  tornando  o  paciente  funcional  e

proporcionando uma melhor qualidade, ainda necessitando de novos estudos e profissionais

capacitados. 

Palavras-chave: Doença de Alzheimer; Fisioterapia; Envelhecimento.

Introdução

À medida que cresce a expectativa de vida, se tem também o aumento da prevalência

de doenças. Sendo um processo irreversível,  o envelhecimento,  é declínio progressivo das

funções dos órgãos e sistemas, tendo variação no desgaste do organismo conforme o estilo de

vida,  tornando  um processo  lento  ou  rápido,  conforme os  fatores  biológicos,  psíquicos  e

1 Pós-graduação em Fisioterapia Neurofuncional.
2 Fisioterapeuta, Mestranda em Aspectos Bioéticos e Jurídicos na Saúde. 
3 Fisioterapeuta, pós-graduado em Cardiorrespiratória.
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sociais.  Sendo  a  doença  de  Alzheimer,  uma  das  doenças  que  mais  acomete  os  idosos,

conforme o aumento da população de idosos. O sistema acometido que ocasionara a doença é

o sistema nervoso central.1

Sistema nervoso central  junto com o sistema nervoso periférico,  formam o sistema

nervoso tornando possível a todos os seres humanos sentir, mover, pensar e ser capaz de se

adaptar ao meio externo, o primeiro sendo composto com duas partes principais, a medula

espinhal e o encéfalo. E o segundo composto pelos nervos (espinhais e cranianos), gânglios e

terminações  nervosas,  que  se  encarregaram  da  condução  das  informações  pelo  corpo.  E

durante o processo de envelhecimento, o mais afetado será o sistema nervoso central.2

A  medula  espinhal  tem  a  função  de  processar  informação  sensorial  da  pele,  das

articulações  e  dos músculos  dos membros  e  do tronco e  controlar  os movimentos,  sendo

subdividida em cervical, torácica, lombar e sacral. O encéfalo compreende por estruturas tais

como:  o  cérebro,  o  cerebelo,  o  tronco  encefálico  (o  bulbo,  a  ponte,  o  mesencéfalo)  e  o

diencéfalo  (tálamo e  hipotálamo).  Cérebro  consiste  de  dois  hemisférios  cerebrais,  e  cada

possui uma camada mais externa muito enrugada, o córtex cerebral, que se dividi em quatro

lobos: frontal, parietal, occipital e temporal; e além das estruturas profundas: os núcleos da

base  que  regula  o  desempenho  motor;  o  hipocampo  tem  função  no  armazenamento  da

memória;  e  os  núcleos  da  amígdala  coordena as  respostas  autonômicas  e  endócrinas  dos

estados emocionais.3

O  cerebelo  tem  função  de  modular  a  força  e  a  amplitude  de  movimento  e  no

aprendizado  de  habilidades  motoras.  Tronco  encefálico  consiste  no  bulbo,  ponte  e

mesencéfalo.  E  será  aquele  que  recebe  informação  sensorial  da  pele  e  dos  músculos  da

cabeça. Terá papel ao transmitir informação da medula espinal para o encéfalo e do encéfalo

para a medula espinal. Bulbo desempenha funções autônomas de diversos centros, tais como

digestão, respiração, e controle dos batimentos cardíacos. A ponte, retransmite informações

acerca  dos  movimento  dos  hemisféricos  cerebrais  para  o  cerebelo.  No  mesencéfalo,  as

funções  sensoriais  e  motoras,  serão  controladas,  tais  como  o  movimento  dos  olhos  e  a

coordenação dos reflexos visuais e auditivos. O diencéfalo contém duas estruturas, o tálamo

que processa a maior parte da informação que chega ao córtex cerebral a partir do resto do

sistema nervoso central, e o hipotálamo regula funções autônomas, endócrinas e viscerais.2,3

No sistema nervoso periférico os nervos são feixes de fibras compostas por neurônios,

e  desempenharam a  função de  unir  o  sistema  nervoso central  aos  órgãos  periféricos. Os

gânglios  são  as  dilatações  presentes  entre  nervos  e  raízes  nervosas,  existem  gânglios
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sensitivos e motores viscerais. Na extremidade das fibras dos nervos se tem as terminações

nervosas, que funciona de duas formas,  sensitiva (ou aferentes) ou motora (ou eferentes).

Sendo que um impulso aferente será levado ate uma determinada área do cérebro e o eferente

será aquele que levara a resposta. Recepção e transmissão dos estímulos do meio interno e

externo, são de responsabilidade dos neurônios, sendo composta de um corpo celular (núcleo,

citoplasma  e  citoesqueleto),  dendritos  e  axônios.  Os  dendritos  serão  os  receptores  de

estímulos e os axônios os condutores do impulso nervoso.2

As alterações presentes no sistema nervoso será redução de neurônios, da velocidade

de  condução  nervosa,  restrições  das  respostas  motoras,  de  reações  e  da  capacidade  de

coordenação, aparecimento de placas senis, diminuição da produção de acetilcolina e dentre

outras. E pelo sistema nervoso central não apresentar capacidade reparadora, acaba por ser a

mais  afetada  durante  o envelhecimento.  E  em casos  mais  comprometidos  apresentaram a

Doença de Alzheimer, o tipo mais comum de demência, a se manifestar nestes indivíduos.4

O estudo tem como objetivo relatar a importância da intervenção fisioterapêutica nos

pacientes  portadores  da doença de Alzheimer.  Coletando as abordagens utilizadas  durante

tratamento fisioterapêutico e quais obtém melhor resultado proporcionando tratar e retardar os

progressos da doença no paciente. 

Doença de Alzheimer 

A  Doença  de  Alzheimer,  é  uma  doença  neurodegenerativa,  que  o  indivíduo  terá

declínio progressivo da sua capacidade intelectual.5 Estima-se que existam no mundo cerca de

35,6 milhões de pessoas com a Doença de Alzheimer. No Brasil, há cerca de 1,2 milhão de

casos, a maior parte deles ainda sem diagnóstico. Ate o ano de 2030, 75,6 milhões de casos e

a 135,5 milhões em 2050. A doença de Alzheimer, tem chegado afetar idosos acima de 65

anos entre 2 a 5,8% e de 15 a 20% os idosos de 80 anos, por sintomas aparentes na terceira

idade, torna comum a morte entre 10 a 15 anos depois, decorrente a uma doença secundaria, a

frequência da doença de Alzheimer é ligeiramente maior em mulheres que em homens, em

parte porque as mulheres doentes geralmente vivem mais que os homens, especialmente apos

a idade de 85 anos.6-8

Em 1907, na Alemanha, Aloysius Alzheimer foi o primeiro a relatar por meio de um

caso clínico, o clássico quadro clínico de um indivíduo com demência, desde estagio inicial

(perda  de  memória)  ao  avançado  (morte),  e  sendo o  primeiro  a  perceber  e  descrever  as

alterações  histopatológicas  dos  tecidos  celulares,  onde antes  tinha  uma célula  ganglionar,
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restava apenas um feixe emaranhado de fibras. Assim anos depois recebendo a homenagem,

dando-lhe o nome à doença.9

 A DA se caracteriza pela presença de placas senis e emaranhados neurofibrilares nas

regiões do hipocampo e córtex cerebral.  Ainda sem uma causa aparente das alterações no

tecido cerebral, ao menos sabe-se que a doença se torna comum com o aumento da idade, por

mais que durante o envelhecimento ocorra alterações, sendo que as da doença não sejam parte

do processo natural  e  esperado.  Durante anos pesquisadores  vem buscando respostas  que

possa ajudar a tratar ou ate mesmo prevenir a doença. Hoje sabemos a ocorrência de casos

raros, onde uma família e ate mesmo os jovens apresentam as sintomatologias da doença,

levando a acreditar que seja uma causa hereditária.10-11

Quatro  fatores  genéticos  observados  estarem  relacionados  à  doença  são,  o  gene

ApoE4, que quando herdado o indivíduo terá o maior risco de desenvolver a doença; os genes

dos PS1 e PS2 (Presenilina, tipo 1 e tipo 2), quando apresentam anormalidades facilitara à

doença, sendo que PS1 seja responsável entre 70 a 80% dos casos e PS2 mais de 20% dos

casos; o APP (Proteína Precursora amiloide), será o fator determinante para os portadores da

Síndrome de Down, sendo seu gene situado no cromossomo 21, tornando possível de 2 a 3%

dos casos entre a idade de 35 a 40 anos.6

Além do fator  genético,  foi  estudado a  possibilidade  de  fatores  ambientais  (vírus,

neurotoxina, infecção bacteriana ou disfunção na dieta) estarem relacionados a doença, no

decorrer dos anos suas tentativas de respostas positivas foram frustradas, pois cada pesquisa

chegava a obter relação com a demência, mais não chegava das alterações significativas que a

doença de Alzheimer é capaz de realizar. Sem descartar a influência dos fatores ambientais,

os pesquisadores afirmam que deve ter uma associação entre fatores ambientais e genéticos,

que ainda não foi capaz de se desvendar.12

A sintomatologia da doença de Alzheimer é classificada em três estágios, sendo o leve,

o moderado e o avançado. No estagio leve apresentara dificuldade em pensar com clareza,

tendo lapsos de memória, confusão frequente, e diminuição de rendimento funcional durante

tarefas;  no  estagio  moderado,  tendo  progressão  da  doença  onde  terá  dificuldade  em

desempenhar tarefas simples do dia a dia (AVD’s), e início do auxílio de terceiros; estagio

avançado à ajuda de terceiros será de suma importância,  estando debilitado, e acamado, o

paciente necessitara de um cuidador 24 horas, ate o seu óbito. A progressão do quadro clínico

e alterações serão diferenciadas para cada paciente. 7,13

A semelhança do declínio das habilidades cognitivas do processo de envelhecimento e
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sintomas da doença, acaba dificultando no diagnostico precoce, sendo solicitado pelo médico,

exames  de imagem,  tais  como tomografia  e  ressonância  magnética  do crânio  que poderá

mostrar presença de atrofia nas regiões do hipocampo, além do histórico do paciente e suas

queixas,  o  individuo  terá  a  necessidade  de  uma  equipe  multidisciplinar,  também  sendo

avaliado por testes específicos de cada área e tendo um acompanhamento, sendo necessário

para observar a evolução do quadro clínico e assim determinar se é uma demência ou doença

de Alzheimer, mas um diagnostico mais fidedigno que pode confirmar a doença é uma biópsia

do tecido cerebral, realizado após o óbito, ao apresentar risco ao paciente se realizado em

vida.7,14

Dentre o tratamento medicamentoso, se tem os que atuaram nos sintomas cognitivos

os medicamentos que terão efeitos inibidores da enzima colinesterase tem obtido resultado

satisfatório em torno de 30 a 40% dos pacientes portadores da doença de Alzheimer, sendo ele

donepezil,  rivastigmina,  galantamina  e  dentre  outros.  Nos  sintomas  comportamentais,  são

utilizados  antidepressivos,  levando  em consideração  a  avaliação  de  cada  indivíduo  tendo

ocorrência de aparentar ter depressão e assim auxiliando na redução de interação e iniciativa,

associado  em  casos  mais  graves  o  uso  de  medicamentos  antipsicóticos  (haloperidol,

benzodiazepínicos e diazepam), reduzindo as alucinações, agressividade, distúrbios de humor

dentre  outros  comportamentos.  A  indicação  do  medicamento  vai  depender  da  avaliação

médica, e reações a cada medicamento.15

No tratamento não medicamentoso é onde a intervenção fisioterapêutica atuara, tendo

direcionamento conforme os comprometimentos de cada individuo, tendo objetivo de atuar

em qualquer dos estágios da doença, proporcionando independência ao paciente, tratando as

complicações,  tais  como  perda  de  força  muscular,  equilíbrio,  coordenação,  imobilidade  e

prevenção de úlceras de pressão, e orientando quando necessário os cuidadores e familiares.16 

Quanto  mais  cedo  iniciar  o  acompanhamento  e  tratamento  fisioterapêutico,  será

possível tratar e retardar a progressão da doença de Alzheimer. Para cada paciente um plano

de  tratamento  será  montado,  dentre  tantos  recursos  a  serem  utilizados,  se  tem  obtido

resultados  positivos,  como  o  programa  de  cinesioterapia,  abrangendo  alongamentos,

exercícios resistidos e aeróbicos, além do treino de marcha, método Kabat (FNP), exercícios

de equilíbrio e dentre outros. 

Metodologia

O  estudo  tem  caráter  bibliográfico  empregando  as  palavras-chaves:  “Doença  de
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Alzheimer”,  “Fisioterapia”  e  “Envelhecimento”,  podendo  estar  associadas  ou  não.  Sendo

utilizados banco de dados informatizados como SciELO (Scientifc Eletronic Library Online),

Google  Acadêmico  e  livros  físicos  assim  como  em  formato  digital.  Estando  no  idioma

português e espanhol entre os anos de 2000 a 2016, de 30 artigos pesquisados, 19 artigos

foram utilizados e 6 livros (físico/digital). Tendo como critério de pesquisa as palavras-chave

assim  como  o  ano  de  publicação.  Excluídos  todos  considerados  irrelevantes,  e  não  se

enquadravam nos critérios definidos de inclusão.

Resultados e Discussão

Segundo  Aquino  (2013)16,  a  intervenção  fisioterapêutica  terá  como  o  foco  a

independência do paciente e prevenir perda de força muscular, de equilíbrio, de coordenação,

a imobilidade e a prevenção de úlceras, sendo assim abrangendo os três estágios da doença. E

afirma que o fisioterapeuta tem função de formular orientação aos familiares e aos cuidadores,

assim proporcionando melhor qualidade de vida ao paciente.

Para  se  obter  um  plano  de  tratamento  eficaz  e  adequado  para  cada  paciente  é

necessário uma avaliação completa, desde da anamnese aos resultados de testes realizados.

Sendo estes utilizados tanto para avaliar disfunções e seu estagio, e através dos resultados

inicial e final ao tratamento possível obter um feedback positivo ou negativo. Dentre tantos

testes,  Zaions  (2012)17 cita  o  Mini-Exame do Estado Mental  (MEEM),  Teste  do Relógio,

Teste  de  Força  Muscular,  Mensuração  da  Amplitude  de  Movimento  (ADM)  e  Teste  de

Equilíbrio, ressaltado por Oliveira (2006)18 o Índice de Katz para AVDs e o Teste funcional

de mobilidade – Timed Up and Go (TUG).  Assim como meio de mensuração podem ser

utilizados durante o tratamento, como um objetivo de melhora.

Burse (2008)19  no seu estudo de caso,  obteve resultados  favoráveis com exercícios

resistidos na prevenção e melhora do desempenho cognitivo,  em idosos que apresentavam

indícios  de  perda  de  memória,  pela  maior  intensidade  do  exercício  teve  evolução  do

desempenho cognitivo, da sociabilidade e aumento de força muscular nos grupos musculares

abordados durante o programa proposto.

Dentre tantas técnicas, Carvalho (2008)8 utilizou o método Kabat (FNP), através de

movimentos  em  diagonais,  com  a  finalidade  de  promover  e/ou  melhorar  a  contração

muscular, a coordenação, o equilíbrio e o relaxamento muscular, ao estimular a função motora

por meio dos receptores  presentes nas articulações,  nos tendões e nos músculos.  Obtendo

resultados positivos ao protocolo utilizado, por fácil aplicação, onde o terapeuta necessitara
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apenas de sua habilidade profissional. Ressaltando que esse protocolo pode ser utilizado em

atendimentos domiciliares e ate em clínicos hospitalares, e quando bem aplicado pode adiar a

necessidade de um cuidador.

Para  Ely  (2008)20,  exercícios  terapêuticos  focados  aos  padrões  do  funcionamento

cardiorrespiratório,  são  importantes,  uma  vez  que  o  paciente  apresenta  diminuição

progressivamente da capacidade funcional da fala, a respiração, expansão torácica e assim a

função venosa. Já Vasconcelos (2016)21, ao realizar atividades físicas já proporcionara um

aumento da aptidão cardiorrespiratória e assim tendo uma redução da atrofia do cerebral, e

aumento da perfusão em determinadas regiões do cérebro.

Piermartini  (2009)22 ressalta  a  importância  da  prevenção  de  quedas,  aos  idosos

portadores da Doença de Alzheimer, por serem mais sujeitos a fraturas em comparação aos

idosos  sem  prejuízos  cognitivos.  Tendo  em  seu  plano  de  treinamento  físico  foco  em

fortalecimento muscular dos membros utilizando faixas elásticas, treino proprioceptivo com

superfície  de  diferentes  texturas,  treino  de  equilíbrio  com  obstáculos  e  aumento  de

flexibilidade,  obtendo  diminuição  de  quedas  e  tendo  manutenção  da  independência.  E

ressaltando a precaução ao mal uso de órteses, que conduzira a quedas e agravamento, tais

como dores articulares e encurtamento muscular. Ferreti (2014)23 também obteve resultados

positivos  ao  analisar  exercícios  de  força  e  equilíbrio,  na  prevenção  de  quedas,  com dois

grupos, tendo 6 integrantes cada, onde o grupo experimental obteve redução de quedas depois

de 6 semanas de tratamento e o grupo controle, durante o mesmo período, recebeu apenas

orientações domiciliares, teve aumento de risco de quedas.

Silva  (2015)24,  aponta  que  para  prevenção  de  problemas  osteoarticulares  e

cardiovasculares,  a  melhor  intervenção  é  a  cinesioterapia,  composta  por  um programa de

alongamentos,  mobilizações,  exercícios  isotônicos/isométricos/isocinéticos  e  exercícios

aeróbios, levando em conta que devem ser realizados em baixa intensidade,  se expostos a

exercícios extenuantes pode causar aos pacientes, morte celular por apoptose, e a musculatura

esquelética  estresses.  Confirmado  por  Vasconcelos  (2016)21 obtendo  efeitos  positivos  do

exercício aeróbico, com a melhora das habilidades cognitivas, como a eficiência de busca, a

atenção seletiva, velocidade de processamento, planejamento, memória e linguagem.

Melo (2006)25, propõem que ocorra uma continuidade do tratamento fisioterapêutico,

independente do estagio da doença, por meio de um programa domiciliar, tendo o cuidador

quando  qualificado  a  prevenir  as  diversas  complicações  do  portador,  além  de  ser  um

facilitador aos cuidados do portador ao decorrer da evolução da doença. Tendo uma proposta
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fisioterapêutica para os cuidadores de portadores da Doença de Alzheimer, focado a AVD's,

Higiene pessoal, vestuários, incontinência urinaria e fecal, cuidados com pacientes acamados,

AVP's;  e  uma  proposta  fisioterapêutica  de  um  programa  terapêutico  domiciliar,  como

caminhada  e  dança,  exercícios  de  alongamento,  exercícios  para  melhora  da  mobilidade,

coordenação motora e transferências. Levando em conta o estagio da doença e necessidade de

cada paciente. O fisioterapeuta e cuidador, juntos montaram um programa que se adéque ao

ambiente domiciliar e grau de dependência do portador.

Conclusão

Conclui-se que a intervenção fisioterapeuta é de suma importância, se possível tendo

início nos primeiros estágios da doença, sendo possível retardar os sintomas e de modo a

proporcionar independência ao paciente. A contribuição do profissional junto à família assim

como  o  cuidador,  tornara  possível  montar  um plano  que  o  paciente  seja  capaz  de  obter

resultados no ambiente clínico como em ambiente domiciliar, sendo necessárias precauções

que evite doenças secundarias ou ate mesmo, acidentes que possa afetar sua mobilidade e

continuidade  no tratamento.  O aumento  da  prevalência  da doença  de Alzheimer  se  faz  a

importância  de  novas  pesquisas,  que  contribua  para  sua  prevenção  e  na  melhoria  de  seu

tratamento, além de profissionais capacitados que possam intervir de modo rápido e eficaz,

para uma melhor qualidade de vida ao paciente. 
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