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RESUMO 

A Doença de Alzheimer (DA) é uma patologia incurável e progressiva, mas que possui 
tratamento. Na maioria dos casos atinge idosos na faixa etária entre 60 e 70 anos, 
afetando as mulheres duas vezes mais que os homens. A fisioterapia pode ajudar o 
paciente a ter menos impacto negativo em sua qualidade de vida. O estudo teve por 
objetivo analisar a influência da fisioterapia na qualidade de vida de indivíduos com 
DA. A busca por publicações científicas foi realizada por meio das seguintes bases de 
dados: Google acadêmico, SciELO e Pubmed, do período de 2011 a 2021, nos 
idiomas português e inglês. Foram utilizados nove artigos relevantes à revisão. Com 
a presente pesquisa pode-se concluir que a prática de exercícios físicos no tratamento 
da DA é imprescindível para melhora da qualidade de vida desses indivíduos e que a 
fisioterapia tem papel fundamental nesse processo. 

Palavras-chave: Doença de Alzheimer. Demência. Fisioterapia. Qualidade de Vida. 
Incapacidade. 

 

ABSTRACT 

Alzheimer's Disease (AD) is an incurable and progressive pathology, but it has 
treatment, in most cases it affects the elderly, aged between 60 and 70 years, affecting 
women twice as much as men. Physical therapy can help patients have less negative 
impact on their quality of life. The study aims to analyze the influence of physical 
therapy on the quality of life of individuals with AD. The search for scientific publications 
will be achieved through the following databases: Academic Google, SciELO and 
Pubmed, from 2011 to 2021, in Portuguese and English and also in specific books in 
the area available in the physical and virtual library of the Faculty of Apucarana - 
Paraná (FAP). With the present research, it is expected to find that physiotherapy can 
provide satisfactory results for the motor function of individuals with AD, improving their 
quality of life. 
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INTRODUÇÃO 
 

O envelhecimento populacional é uma realidade em países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos (FERREIRA; SANTOS, 2020).  



Uma das alterações biológicas é a degeneração do sistema nervoso central, 

causando demências. A mais comum delas é a Doença de Alzheimer (DA) (DIAS et 

al, 2020) 

A DA é uma moléstia neurodegenerativa progressiva e irreversível com 

surgimento insidioso, que causa diversos distúrbios cognitivos, acarretando também 

a perda da memória. Ocorre de forma esporádica com incidência em torno dos 60 

anos de idade sendo esta a forma tardia, porém possui a forma precoce, acometendo 

indivíduos ao redor de 40 anos que mostra a recorrência familiar. À medida que a 

expectativa de vida se torna mais elevada, tem-se observado um aumento da 

recorrência da DA (SMITH, 1999). 

A doença afeta o desempenho funcional e social do indivíduo em virtude da 

lesão de estruturas cerebrais responsáveis pelos processos cognitivos (ELY; GRAVE, 

2020). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que 

existam 35,6 milhões de pessoas com DA no mundo, sendo que o número tende a 

dobrar até o ano de 2030 e triplicar até 2050. No Brasil, a possibilidade é de que 

existam cerca de 1,2 milhões de pessoas com DA, que é responsável por 60 a 80% 

dos casos de demência. (GAION, 2020). 

Segundo Ferreira e Santos (2020), as alterações causadas pela DA levam a 

um quadro clínico bem característico, que é dividido em três fases. Na primeira fase 

verifica-se um déficit de memória e alterações de linguagem. Na segunda fase, o 

paciente manifesta dificuldade em executar atividades de vida diária (AVDs), 

alterações na função motora, apraxia e gnosia. Na terceira fase, o paciente se torna 

incapaz de realizar as AVDs e comunicar-se, a função motora se torna mais 

comprometida, evoluindo para uma hipertonia, causando dificuldade de deambular e 

assim, restrição ao leito. 

Embora a DA seja uma doença de característica progressiva, o tratamento 

fisioterapêutico tem como objetivo o retardo de seu processo preservando as funções 

motoras o mais próximo do normal possível, realizando atividades como 

alongamentos e fortalecimentos musculares, treinando marcha visando uma 

locomoção adequada e exercícios de atividades da vida diária. Essas propostas 

podem auxiliar no processo de tratamento, trabalhando também juntamente com 

outros profissionais da saúde, orientando e esclarecendo o paciente e sua família. 

(ZAIONS, PAVAN, WISNIEWSKI, 2012) 



A fisioterapia pode ajudar o paciente a ter menos impacto negativo em sua 

qualidade de vida (QV). Pode também retardar o processo demencial, ajudar no déficit 

de equilíbrio e, consequentemente, diminuir o risco de quedas. Os exercícios 

terapêuticos também evitam encurtamentos e deformidades e incentivam a 

independência do paciente (SANTOS, RODRIGUES, MONTEIRO, 2020). 

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi analisar a influência da fisioterapia 

em indivíduos com DA. 

 
METODOLOGIA 
 

Tratou-se de um estudo descritivo, de caráter bibliográfico, por meio da 

exploração e fundamentação em artigos científicos publicados no Google Acadêmico, 

Pubmed e SciELO, do período de 2011 a 2021, nos idiomas português e inglês e 

também em livros clássicos da área.  

Para esta pesquisa foram utilizadas as seguintes palavras-chave: doença de 

Alzheimer, demência, fisioterapia, qualidade de vida, incapacidade, assim como as 

Key words: Illness alzheimer's. Physiotherapy. Quality of life. Inability. 

Os critérios de inclusão foram artigos de revisão bibliográfica e estudos de 

caso publicados nos últimos 10 anos e que abordassem a eficácia do tratamento 

fisioterapêutico em pacientes com DA.          

Foram excluídos artigos incompletos e que não relatassem a fisioterapia como 

proposta de tratamento para a DA.  

 

 

RESULTADOS 

 

Foram selecionados nove artigos relevantes à revisão e estão descritos no 

quadro 1, em ordem cronológica. 

 

Autor/Ano Tipo de 
Estudo 

Amostra Tipo de 
intervenção 

Resultados Conclusões 

HERNANDEZ 
et al,  
(2010) 

Intervenção 
fisioterapêutica, 
um estudo 
transversal 

16 idosos com 
idade média 
de 78 anos e 
diagnóstico de 
DA 

Seis meses de 
atividade física 
sistêmica, três 
vezes por semana 
com duração de 
sessenta minutos 
cada 

Foi observado uma 
influência positiva 
na manutenção das 
funções cognitivas, 
agilidade e 
equilíbrio 

O programa de 
exercícios foi eficaz 
na manutenção das 
funções cognitivas, 
no melhor 
desempenho do 
equilíbrio e menor 
risco de quedas 



MALTA et al,  
(2015) 

Estudo de caso Uma paciente 
do sexo 
feminino de 82 
anos de idade 
com 
diagnóstico de 
DA 

Alongamentos, 
circuitos, exercícios 
para memória, ADM, 
resistidos e 
orientações 

Considerável ganho 
de FM, aumento da 
ADM, melhora do 
estado mental, 
equilíbrio e 
condicionamento 
cardiorrespiratório 

O programa 
fisioterapêutico foi 
adequado para 
proporcionar 
diminuição de 
déficits cognitivos e 
funcionais, 
favorecendo a 
manutenção da 
qualidade de vida 

MEDEIROS 
et al,  
(2015) 

Revisão 
bibliográfica. 

Foram 
utilizados 
artigos no 
período de 
2000 a 2012 

Cinesioterapia: 
exercícios ativos, 
alongamentos, 
fortalecimento 
muscular, exercícios 
aeróbicos, treino de 
equilíbrio e 
atividades para 
memória 

Melhora na função 
cognitiva, 
prevenção de 
problemas 
osteoarticulares e 
cardiovasculares 

A intervenção 
fisioterapêutica se 
faz necessária para 
a prevenção e 
tratamento da DA 

LIMA et al, 
(2016) 

Revisão de 
literatura 

Foram 
utilizados 
artigos entre 
2006 e 2015 

Programa de 
exercício de 
resistência, 
fortalecimento e 
alongamento 
muscular e treino de 
marcha 

A atividade física 
melhora a função 
cognitiva global, 
promove a 
manutenção de FM 
e da flexibilidade e 
proporciona bem-
estar 

A fisioterapia é 
fundamental na 
prevenção e no 
tratamento da DA 
ajudando a melhorar 
a FM, motricidade, e 
resistência, 
promovendo o bem-
estar do paciente 

ESCARIGO; 
GAMEIRO; 
SAPETA, 
(2017) 

Revisão 
sistemática de 
literatura 

Foram 
incluídos 12 
artigos do 
período de 
2003 a 2015 

Treinamento 
cognitivo, 
intervenções 
comportamentais, 
estimulação 
cognitiva, 
transcutânea entre 
outras estimulações 
multissensoriais 

Foram obtidos 
resultados positivos 
significativos no 
desempenho 
funcional 

O tratamento 
fisioterapêutico 
proporciona 
qualidade de vida ao 
paciente 

FERREIRA; 
SANTOS, 
(2020) 

Revisão de 
literatura 

Revisão do 
tipo descritiva 
exploratória e 
retrospectiva 
com analise 
integrativa, 
sistematizada 
e qualitativa 

Alongamentos 
musculares, 
mobilização 
articular, 
fortalecimento 
muscular, exercícios 
de equilíbrio e 
condicionamento 
cardiorrespiratório 

Redução dos 
sintomas 
neuropsiquiátricos, 
melhor 
desempenho nas 
AVD´s 

Efeito benéfico da 
fisioterapia na 
capacidade 
funcional de 
pacientes com DA 

SANTOS; 
RODRIGUES; 
MONTEIRO,  
(2020) 

Revisão 
bibliográfica 

Foram 
utilizados 18 
artigos entre 
1999 a 2019 

Preservação da 
memória e 
capacidade 
funcional com 
exercícios ativos, 
aeróbicos, treino de 
equilíbrio e 
atividades para a 
memória 

A cinesioterapia 
mostra resultados 
positivos quando 
implementada logo 
no início da 
descoberta da 
doença, prevenindo 
problemas 
osteoarticulares e 
cardiovasculares 

A fisioterapia auxilia 
o paciente a não ter 
ou sentir menos 
impactos negativos 
e disfunções que a 
DA causa 

ELY; 
GRAVE, 
(2020) 

Revisão 
bibliográfica 

Foram 
utilizados 
artigos entre 
1976 a 2005 

Exercícios para 
manutenção da 
ADM, FM e o estado 
de alerta, treino de 
marcha, evitando o 
desuso e 
encurtamentos 
musculares 

Redução da 
incapacidade e das 
deficiências. 
Orientações aos 
familiares também 
são eficientes para 
a prevenção de 
complicações 

A abordagem 
fisioterapêutica tem 
um papel muito 
importante na 
manutenção e/ou 
melhora do 
desempenho 
funcional, social e 
cognitivo 
 
 



DIAS et al, 
(2020) 

Estudo 
longitudinal 

11 idosos com 
60 anos ou 
mais, de 
ambos os 
sexos, com DA 
leve ou 
moderada 

Foram realizadas 28 
sessões de 
fisioterapia com 
frequência semanal 

Melhora da 
mobilidade, 
diminuição do risco 
de quedas, melhora 
da função 
psicomotora e do 
desempenho motor 

O protocolo 
proposto contribuiu 
para a melhora na 
saúde, no alcance 
funcional e da 
mobilidade dos 
idosos 

Fonte: Autora da pesquisa, 2021 

 

Siglas: Doença de Alzheimer (DA), Força Muscular (FM), Amplitude de movimento (ADM), 
Atividades de Vida Diária (AVD’s) 

 

DISCUSSÃO 

Os artigos revisados nessa pesquisa afirmam a importância da intervenção 

precoce da fisioterapia, contribuindo para a qualidade de vida, prevenção e tratamento 

da DA. 

O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo marcado por 

modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que resultam em 

perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, definido pela 

senescência. 

Oferecendo maior vulnerabilidade, diminuição da capacidade funcional, e 

assim aumentando a incidência ao adoecimento, sendo definido pela senilidade. Uma 

das alterações biológicas é a degeneração do sistema nervoso central dando origem 

às demências, sendo a mais comum a DA (DIAS et al, 2020). 

Durante o envelhecimento, alterações macro e microscópicas acontecem no 

encéfalo. As alterações macroscópicas incluem alteração no peso e volume do 

cérebro, aspectos anormais nos giros e sulcos e nas alterações microscópicas 

apresentam diminuição no tamanho e número de neurônios, número de espículas e 

sinapses, responsáveis pelo aparecimento de prejuízos que fazem parte do 

envelhecimento (MEDEIROS et al, 2015). 

Segundo Ferreira e Santos (2020), um dos principais fatores de risco de 

desenvolver a DA é a idade, pois há evidências de que após os 65 anos de idade, a 

cada 5 anos, a chance de desenvolver essa patologia dobra.  

Nos estudos de Hernandez et al (2010), constaram que o sistema nervoso 

central pode sofrer alterações variadas que atrapalham o controle postural e equilíbrio, 

incluindo-se perda neuronal, perda dendrítica e ramificações deficientes, metabolismo 

e perfusão cerebral reduzidos e síntese prejudicada de neurotransmissores, além da 

alteração no número e função das sinapses. Existe a presença de placas amiloides 



que levam à disfunção e a morte de neurônios vizinhos, e emaranhados 

neurofibrilares, que resultam na atrofia e disfunção de neurônios. Além disso, a força 

muscular, principalmente nos membros inferiores, também é prejudicada com o 

avanço da idade, ocorrendo uma diminuição no recrutamento e na ativação das 

unidades motoras, repercutindo no número de quedas.  

Em idosos com DA, as quedas são três vezes mais frequentes comparadas a 

idosos saudáveis, constituindo um dos principais problemas clínicos e as 

consequências das quedas podem representar perdas nos níveis dos componentes 

da capacidade funcional, diminuição das AVDs e ainda desencadear um quadro 

depressivo. Considerando a gravidade, a alta prevalência da DA e a atual 

impossibilidade de cura, faz se necessário desenvolver estratégias que possam 

reduzir o declínio cognitivo e funcional desses pacientes.   

Na primeira fase observa-se um déficit de memória, alterações na linguagem 

e distúrbios comportamentais. Na segunda fase, apresenta dificuldade em realizar as 

AVD’s, alterações na função motora, da praxia, da agnosia e dependência de 

cuidadores. Na terceira fase, o paciente perde totalmente a capacidade de realizar as 

AVD’s e afasia; além disso, a função motora torna-se mais comprometida, evoluindo 

para uma hipertonia, levando a uma incapacidade de deambular, tornando-se restrito 

ao leito. Todas essas alterações podem levar a diminuição na independência 

funcional, desempenho social e ocupacional e, consequentemente, redução na QV 

destes pacientes. (FERREIRA; SANTOS, 2020) 

Segundo Lima et al (2026), além dos sintomas relacionados acima, e da perda 

de memória, os indivíduos apresentam inclusive incapacidade de completar tarefas 

caseiras rotineiras, mudança de humor e personalidade – explosões de ira, de 

insatisfação e desconfiança, perda total do julgamento e concentração –, diferentes 

desordens como reações medicamentosas, depressão, infecções bacterianas, 

problemas renais e desnutrição, e terminam a não reconhecer a si próprios no 

espelho.  

Apesar de não saber ao certo a causa da doença, há uma indicação que seja 

pela falta de estímulos cerebrais, causando assim possível lesão, com perda de 

neurônios tendo consequência o surgimento da demência. Não existem testes para a 

doença pois o diagnóstico só ocorre definitivamente com a análise histopatológica do 

tecido cerebral obtido por biópsia ou necropsia após a morte, sendo assim o 



diagnóstico é feito com sinais e sintomas e eliminando a possibilidade de outras 

doenças (SANTOS; RODRIGUES; MONTEIRO, 2020). 

De acordo com a pesquisa de Ely; Grave (2020), a intervenção fisioterapêutica 

pode contribuir em qualquer fase da DA, mantendo o indivíduo mais ativo e 

independente possível, seja em domicílio ou em uma instituição, e requer do 

fisioterapeuta a adoção de estratégias como comandos simples para certificar-se que 

o indivíduo entendeu o objetivo da tarefa, também faz-se necessária organização das 

tarefas numa sequência, pois melhora o desempenho das atividades e mantém um 

nível adequado de alerta para o desenvolvimento do aprendizado.  

É importante a inclusão dos movimentos para a manutenção da mobilidade, 

treino de marcha, prevenção de quedas, ganho ou manutenção do equilíbrio, evitar 

atrofias pelo desuso, fraqueza muscular, encurtamentos, exercícios 

cardiorrespiratórios para a manutenção da fala, respiração, expansibilidade torácica e 

função venosa, reduzindo assim incapacidades e deficiências.  

Considerando a gravidade e a alta prevalência da DA, faz-se necessária a 

orientação à familiares, pois se acompanhada desde o início, pode retardar a evolução 

da doença.  

O protocolo estabelecido por Malta et. al (2015), realizado com um portador 

da DA no estágio moderado com idade de 82 anos e que não praticava nenhum tipo 

de atividade física, foi constituído por alongamentos, circuito de marcha com 

obstáculos, atividades cognitivas, exercícios para ganho de ADM, exercícios 

resistidos, treino de equilíbrio e orientações a familiares, teve como resultado a 

diminuição de déficits cognitivos e funcionais e melhora da QV do idoso. 

Segundo Lima et al (2016), esses indivíduos também devem ter um 

acompanhamento de equipe multidisciplinar para a inclusão de medidas 

farmacológicas, reabilitação cognitiva entre outros.  

Dentro da atuação fisioterapêutica, podemos incluir orientações à família e 

cuidadores, adequação do ambiente físico conforme as necessidades do paciente, 

buscando melhorar a QV do portador da doença.  

Nos estudos de Dias et. al. (2020), realizado com 11 idosos do sexo feminino 

com média de idade de 88 anos, a fisioterapia realizada 4 vezes semanais totalizando 

28 sessões, apresentou eficácia na saúde funcional e na mobilidade dos participantes 

com DA, contribuindo significativamente para a diminuição do risco de quedas. 



Para Hernandes et al (2010, em seu estudo com 16 idosos diagnosticados 

com DA, com idade média de 78 anos, os quais foram submetidos à sessões de 

fisioterapia 3 vezes por semana com duração de 60 minutos cada por 6 meses, onde 

foram realizados alongamentos, treinamentos resistidos, circuitos, dança, atividades 

lúdicas e relaxamento, tiveram como resultado o desenvolvimento da capacidade 

funcional, coordenação, agilidade, equilíbrio, flexibilidade, força e capacidade 

aeróbica dos participantes. Também foi observado neste estudo barreiras que 

dificultam o recrutamento de idosos para a prática de exercícios físicos, dentre elas a 

falta de encaminhamento e a orientação para o paciente e familiares sobre a 

importância de tal prática, destacando a importância das informações repassadas 

para a população.  

 

CONCLUSÃO 

Com esta revisão da literatura torna-se evidente o grau de efetividade dos 

procedimentos não farmacológicos no tratamento de indivíduos com DA, apesar de 

ser uma doença degenerativa e progressiva e ainda sem solução definitiva.  

A fisioterapia atua em qualquer fase da doença com alongamentos, exercícios 

resistidos, treino de marcha e equilíbrio, atividades lúdicas, relaxamento, visando a 

capacidade funcional, coordenação motora, agilidade, flexibilidade e força, prevenção 

de deformidades e incentivo à independência do portador da DA. Pode-se destacar 

também que a atividade física atua na manutenção das funções cognitivas e no 

retardo da progressão da doença. 

Desta forma, pode-se concluir que a prática de exercícios físicos no 

tratamento da DA é imprescindível para melhora da QV desses indivíduos e que a 

fisioterapia tem papel fundamental nesse processo.  
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