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1 RESUMO 

 Estudos demonstram que a prática regular de atividade física para pessoas com 

Alzheimer, contribui para a prevenção, ou mesmo para a melhora temporária de 

várias funções cognitivas. Sendo assim, a atividade física pode representar uma 

importante contribuição na taxa de declínio cognitivo e motor a progressão da 

doença. A doença é irreversível e progressiva. Além do tratamento farmacológico, 

existe uma alternativa que vem sendo muito utilizada nos dias atuais: a Atividade 

Física. Ainda não há indícios de qual melhor tipo de atividade a ser conduzidas, 

intensidade e duração para a melhora ou declínio dos distúrbios causados pela 

doença de Alzheimer.  

2 INTRODUÇÃO 

  A doença de Alzheimer vem crescendo na mesma medida em que a expectativa de 

vida da população brasileira. No Brasil, a expectativa de vida que era de 45 anos em 

1950, passou para 69 anos no ano de 2000 segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2000).  Neste contexto as estimativas para 2025 

indicam que, a população idosa pode exceder 30 milhões de pessoas, chegando a 

representar quase 13%. Desta forma, à medida que essa expectativa de vida torna-

se mais elevada, há um aumento de demências, onde prevalece a Doença de 

Alzheimer, sendo ela uma doença neurodegenerativa e progressiva.  

A Doença de Alzheimer é uma enfermidade incurável que se agrava ao longo do 

tempo, mas que pode e deve ser tratada, sendo possível retardar o seu avanço e ter 

mais controle sobre os sintomas, garantindo a melhor qualidade de vida ao paciente. 

Ela se apresenta como demência, ou perda de funções cognitivas causada pela 

morte de células cerebrais e apresenta manifestações lentas prejudicando o 

paciente dependendo assim de cuidados. 

3 OBJETIVOS 

Demonstrar a importância da atividade física, na vida de uma pessoal com 

Alzheimer. Se para a autonomia funcional da pessoa, existe um caminho eficiente ou 

deve ser levado em consideração os parâmetros patológicos e funcionais em que a 

pessoa se encontra. Através de uma pesquisa em campo, feita com profissionais da 

área da saúde e familiares de pessoas com DA, como a prática da atividade física 



contribui na vida de uma pessoa com Alzheimer. Identificar quais os tipos de 

atividade física é adequado para essa pessoa praticar. Observar a partir do 

programa de atividade física a melhora do aspecto integral e social dessa pessoa. 

4 METODOLOGIA                                                                

Adotou-se uma pesquisa de campo, qualitativa e quantitativa devido à complexidade 

do fenômeno estudado, que é a inter-relação dos pacientes com Doença de 

Alzheimer, a atividade física e a visão dos profissionais de saúde em relação ao 

paciente, focalizando os impactos que a atividade física traz em relação a sua 

qualidade de vida.  A pesquisa foi feita através de artigos e entrevistas com 

profissionais da área e pacientes com a doença de Alzheimer (DA). 

5 DESENVOLVIMENTO 

Conforme Manidi (2000), a atividade física deve estimular o paciente, trazendo 

benefícios no sentido de: facilitar a redescoberta do esquema corporal; preservar as 

capacidades funcionais remanescentes durante o máximo de tempo possível; 

melhorar o aspecto moral e a confiança; restituir a autoestima e consequentemente, 

ajudar a manter certa qualidade de vida.  

  De acordo com Rauchbach (1990), existem vários fatores a serem trabalhados na 

atividade física, um deles é a reeducação postural, onde através de estímulos 

proprioceptores e esteroceptores educando as sensações, alcança-se uma boa 

integração do esquema corporal e de atitude, facilitando desta maneira, as 

atividades diárias gastando menos energia e mudando o comportamento social e 

afirmando a personalidade. 

A prática da atividade física oferece beneficio neurológicos e melhora na 

coordenação, força muscular, equilíbrio e flexibilidade.  

Contribui para o ganho de independência, favorece a percepção sensorial, além de 

retardar o declínio funcional nas atividades de vida diária.  

 

 

 



6 RESULTADOS PRELIMINARES 

De acordo com o que foi coletado até o momento podemos perceber que a atividade 

física em sua plenitude é de suma importância na vida de uma pessoa com doença 

de Alzheimer apresentando uma melhora significativas nas atividades cotidiana do 

individuo. 
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