
Gustavo Nunes Pereira 

 

Fisioterapeuta Graduado – PUCRS 

Coordenador Grupo de Interesse em Fisioterapia – SBGG-RS 

Doutorando em Gerontologia Biomédica - PUCRS 

Mestre em Gerontologia Biomédica – PUCRS 

Residência Multiprofissional Saúde do Idoso – PUCRS 

Especialista em Cinesiologia – UFRGS 

Especialista em Saúde da Família – HMV-IEP 
 

 

Tratamento Fisioterápico para as Doenças Alzheimer e Parkinson 



Doença de Alzheimer 



Epidemiologia 
 

 Aumento da expectativa de vida  

 

 Aumento da incidência de doenças relacionadas ao envelhecimento 

 

 2010 – 36 milhões de pessoas com demência no mundo 

 

 60% vivem em países em desenvolvimento 

 

 50% > 90 anos  

 

 2030 – projeção de 65 milhões 

 
(World Population Ageing 2009) 

 



Demência e incapacidade funcional 

 

 As demências contribuem para 11,2% dos anos vividos 

com incapacidade funcional em idosos 

 

 

 > AVE 

 > Doenças cardiovasculares  

 > Todas as formas de câncer 

(World Population Ageing 2009) 

 



Alterações fisiológicas 

Adaptado de Kalache e Kickbusch. Active Ageing: a policy framework.1997) 
 



Alterações funcionais – fases iniciais 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

(Melo, 2006) 

 

• Dificuldade em executar funções como vestir-se ou higiene pessoal 

• Alterações iniciais na função motora 

• Bradicinesia 

• Marcha lentificada 

• Gestos e reflexos primitivos persistentes 



Alterações funcionais – fases iniciais 

Avaliação do equilíbrio e marcha em idosos com DA em fase inicial  
(J Geriatric Phys Ther, 2014) 

 Estudo transversal 

 Objetivo: avaliar a presença de déficits de equilíbrio e  marcha na fase inicial da doença 

 26 idosos residentes na comunidade e independentes para deambulação submetidos a 
testes de marcha e equilíbrio 

 13 idosos com DA, idade média (72,9 ± 4,7 anos)  

 13 idosos sem DA, idade média (72,6 ± 4,6 anos) 

 

 CONCLUSÕES: 

 Participantes com DA permaneceram tempos menores mantendo posturas de olhos 
abertos e fechados 

 Maior tempo para completar o “Timed Up & Go “ 

 Déficits da marcha e pior ritmo de caminhada em plataforma para análise de marcha 

 

Identificar perdas precocemente        Oportunidade de intervenção         Manutenção da independência 
funcional 



Alterações funcionais – fases iniciais 
 Relações entre equilíbrio e cognição em pacientes com DCL, DA inicial e moderada 

(Phys Ther, 2014) 

 Estudo transversal 

 Objetivo: identificar diferenças nessas habilidades entre os grupos 
 33 pacientes com DCL  

 99 pacientes com DAI 

 38 pacientes com DAM 

 Realizados testes divididos em 6 sub-escalas avaliando alterações biomecânicas, 
limitações de estabilidade e verticalidade, adaptações posturais, tempo de resposta por 
alterações posturais, orientação sensorial e estabilidade de marcha 

 Análise de regressão linear múltipla utilizada para explorar as associações entre o 
equilíbrio e a cognição 
 

 CONCLUSÕES: 
 Grupo DAM apresentou piores pontuações, seguido por grupos DAI E DCL 
  

 Aspectos relacionados ao controle de equilíbrio deterioram-se com o aumento da 
gravidade do comprometimento cognitivo 



Alterações funcionais – fases iniciais 

Programa de exercício para idosos com demência – revisão sistemática 
(Cochrane Database , 2013) 

 

 Objetivo: verificar se programas de exercício para idosos com demência melhoram a 
cognição e o desempenho em AVD´s 

 

 16 ensaios clínicos totalizando 937 participantes 

 

 CONCLUSÕES: 

 Programas de exercício podem ter um impacto significativo na melhora cognitiva 

 Efeito significativo dos programas de exercício sobre a capacidade de pessoas com 
demência em realizar AVD´s 

 Diminuição da sobrecarga de cuidadores para participantes de programas de exercícios 



Benefícios da atividade física 

 Ensaio clínico randomizado avaliou impacto do exercício em sintomas cognitivos 
e incapacidade de indivíduos institucionalizados 
 Após 12 semanas participantes mostraram menor taxa de progressão dos sintomas 

cognitivos e reversão da incapacidade para algumas AVD´s 
(Stevens, 2006) 

 

 Efeito do treinamento aeróbico sobre a performance cognitiva de idosos com DA 
 20 min de exercícios 3x por semana 

 Melhora dos escores de fluência verbal e MEEM após 3 meses  
(Palleschi,2007) 

 

 Programa de exercícios para indivíduos institucionalizados com DA 
 Ensaio clínico randomizado 

 Programa de exercícios funcionais de uma hora 2x por semana  

 Redução do declínio em AVD´s em um ano em comparação ao grupo controle 
(Rolland, 2007) 



Demência e risco de quedas 
 Aumento do risco em 60%      
 Aproximadamente 4 quedas por ano em demência 

moderada       (Tilly, 2008) 

 Fatores de risco de quedas associados à demência  
 Fraqueza muscular   
 Déficit visual 
 Déficit de marcha e equilíbrio  
 Disfunção executiva  
 Agitação  
 Dificuldades perceptivas  
 Depressão  
 Hipotensão ortostática 

Dementia Care Practice Recommendations for Professionals Working in a Home setting. Alzheimer;s Association Campaign for Quality Care. 2009 



Sintomas que interferem no 

atendimento fisioterapêutico 

 

 

Dementia Care Practice Recommendations for Professionals Working in a Home setting. Alzheimer's Association Campaign for Quality Care. 2009 

Dificuldade 
de 

concentração 
Irritabilidade Ansiedade 

Depressão Distúrbios do 
sono 

Paranóia 

Sofrimento 
emocional 

Delírios e 
alucinações 

Alterações do 
nível de 

consciência 



Técnicas de manejo 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Helbostad,2013) 

(Gitlin, 2013) 

(Homes, 2013) 

 

• Seguir uma rotina de exercícios – atividades repetidas 

• Estímulo multissensorial 

• Ambientes adequados 

• Incorporar tarefas familiares a rotina do idoso 

• Técnicas ativas e assistidas 

• Não apressar a execução das atividades 

• Comunicação efetiva e afetiva 



 Técnicas visando ganho-manutenção de: 

 

 Força e resistência muscular – exercícios 

resistidos, cinesioterapia 

 Amplitude de movimento e flexbilidade - 

alongamentos 

 Capacidade cardiopulmonar – treinamento aeróbico 

e técnicas de fisioterapia respiratória 

 Equilíbrio e marcha – treinamento proprioceptivo 

 

 

Condutas – fases iniciais 



Alterações funcionais – fase avançada 
 

 Perda total da capacidade de realizar atividades de vida 
diária e de se comunicar 

 

  Função motora ainda mais comprometida 

 

 Evolução para hipertonia – incapacidade de marcha 

 

 Complicações respiratórias 

 

 Imobilidade - fragilidade 

 

 Tendência à acamação 
 

 

(MELO, 2006) 

 



 Termoterapia e terapia manual – controle da dor, 

linfedema 

 Fototerapia – tratamento de úlceras por pressão  

 Fisioterapia respiratória – tratamento de 

complicações respiratórias – técnicas de higiene 

brônquica, reexpansão pulmonar, ventilação não 

invasiva 

 Manutenção de amplitudes do movimento – 

mobilidade articular 

 

Condutas – fase avançada 



Doença de Parkinson 



Fisioterapia na Doença de Parkinson 

 

 
MOBILIDADE 

Bradicinesia 

Distúrbio de 
marcha 

Rigidez Parestesias 

Instabilidade 
postural 

Tremor ao 
repouso 



Quedas – Doença de Parkinson 

 65% dos caidores  

apresentam complicações  

decorrentes 

 

 33% sofrem fraturas 

 

 75% tem de procurar algum 

serviço de saúde 

 

 Queda com fratura causa mais comum de 

atendimento hospitalar 
 

(Canning, 2009) 



Características clínicas 

 Preservação de movimentos simples em fases iniciais (região 

frontal, cerebelar e tronco encefálico) 

 

 Pacientes no período “on” (efeito máximo da droga) mais 

capacitados para realizar exercícios físicos 

 

 Uso de medicação ajustado ao início de atividades de maior 

esforço 

 

 

 

 
(Reuter, 2002) 



Objetivos da Fisioterapia 

• Minimizar os problemas motores 

• Manter a independência para atividades diárias 

• Aumentar a mobilidade - modificar a progressão da doença 

• Impedir contraturas 

• Auxiliar a retardar a demência 

• Programa de atendimento contínuo – estilo de vida diário 



Benefícios da Fisioterapia 

 Exercícios com treinamento repetitivo na fase 

inicial controle motor mais próximo ao fisiológico 

 (Morris,2005) 

 

 Menor mortalidade, melhor qualidade de vida e 

melhor funcionalidade associadas à fisioterapia  
(Johnson, 2007) 

 

 Aumento do tônus muscular, maior força de 

músculos necessários para marcha e melhor 

equilíbrio 

 (Johnson, 2007) 



Benefícios da Fisioterapia 

 Melhora no alinhamento biomecânico da postura, 

diminuição no tempo de execução de tarefas, 

melhora da capacidade respiratória e força da 

musculatura pulmonar (função pulmonar) 
(Braga, 2003) 

 

Academia Americana de Neurologia 

 Somatório de modalidades terapêuticas físicas – 

melhor resultado 
 Fisioterapia 

 Terapia Ocupacional 

 Nutrição 

 Educação Física        (Tarsy, 2008) 

 



 

Testes funcionais 

Avaliação do quadro motorAvaliação do quadro motor  



 

A assistência 
fisioterapêutica é 

baseada na 
avaliação do 

paciente, ou seja, o 
tratamento deve ser 

de acordo com os 
sinais, os sintomas e 

as limitações 
funcionais 



Atividades básicas de vida diária (ABVD´s)  

Índice de Katz 



Atividades instrumentais de vida diária (AIVD´s)  

Escala de Lawton 



Testes funcionais 

 “Timed Up and Go” 

 

 Objetivo: avaliar a mobilidade e o equilíbrio funcional 

 Até 10 segundos – baixo risco de quedas 

 Entre 11 e 20 segundos – risco moderado de quedas 

 Acima de 20 segundos – alto risco de quedas 

(PODSIADLO, 1991) 

3 metros 



Testes funcionais 

 Teste do alcance funcional 
(“Reach Test”) 

  

• Determina o quanto o idoso é 
capaz de se deslocar dentro do 
limite de estabilidade anterior  

 

• Bastante utilizado para identificar 
o risco de quedas 

 

• Deslocamentos menores que 15 
cm indicam fragilidade do 
paciente e risco de quedas 
 

(DUNCAN, 1990) 

 



Testes funcionais 

 

 Teste de força de preensão manual (“Hand Grip”) 

  



 Escala de Tinetti (“Performance Oriented Mobility 
Assessment – POMA”) – validada por Gomes 

 

• Teste dividido em duas partes – equilíbrio e marcha 

  

• Escala de 22 tarefas 

 
• Escala de equilíbrio 

 
• Avaliação da marcha  

 

• Avaliação em pontos 
• Ainda não foram descritos pontos de corte para o POMA Brasil 
  

(TINETTI, 1986) / (GOMES, 2003) 

Testes funcionais 







OBRIGADO 
Muito obrigado Muito obrigado 


