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Resumo 

A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença crônica degenerativa comum em idosos, 
apresenta alterações no equilíbrio de acordo com o estágio da patologia, o que pode 
predispô-los a quedas. A presente pesquisa avaliou se o grupo de indivíduos com 
tratamento fisioterápico apresenta melhor equilíbrio do que o grupo sem tratamento 
fisioterápico, utilizamos a Escala Funcional de Berg composta por 14 testes, com pontuação 
máxima de 56 pontos, aplicada em 4 indivíduos, separados em dois grupos, dois 
participantes com tratamento fisioterápico e dois sem tratamento fisioterápico. Verificou-se 
que ambos os grupos obtiveram bons resultados, porém o grupo com tratamento 
fisioterápico destacou-se devido seu maior tempo de diagnóstico e seu bom resultado. 
Concluímos que a fisioterapia influenciou nos resultados de alguns testes do grupo com 
tratamento fisioterápico, obtendo assim um melhor resultado comparado com o outro grupo.  
Palavras chaves: Alzheimer, Equilíbrio Postural, Fisioterapia, Idoso. 

Abstract 

Alzheimer's Disease (AD) is a chronic degenerative disease common in the elderly, it 
presents changes in the balance according to the stage of the pathology, which may 
predispose them to falls. The present study evaluated whether the group of individuals with 
physical therapy presented better balance than the group without physical therapy, we used 
the Berg's Functional Scale composed of 14 tests, with a maximum score of 56 points, 
applied in 4 individuals, separated into two groups, two participants with physical therapy and 
two without physical therapy. It was verified that both groups obtained good results, however, 
the group with physical therapy stood out due to its greater time of diagnosis and its good 
result. We conclude that physical therapy influenced the results of some tests of the group 
with physical therapy, obtaining a better result compared to the other group. 
Keywords: Alzheimer, Postural Balance, Physiotherapy, Elderly. 

Introdução 

Nos últimos anos tem se observado um maior índice da doença de 

Alzheimer (DA), principalmente em indivíduos idosos, o que provavelmente está 

ocorrendo pelo aumento da longevidade. Indivíduos com DA possuem alterações 
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cognitivas em relação à memória, havendo comprometimento das atividades 

instrumentais e operativas, déficits na marcha, bradicinesia, hipertonia e apraxias [1]. 

A DA é considerada uma doença neurodegenerativa progressiva, 

heterogênea nos seus aspectos etiológicos, clínicos e neuropatológicos, fazendo 

parte do grupo das mais importantes doenças, comuns em idosos que acarretam 

declínio funcional progressivo e perda gradual da autonomia nos indivíduos afetados 

com uma dependência total de outras pessoas, sendo um problema de saúde 

pública em todo mundo [2]. 

Já nos estágios iniciais da doença, observa-se a perda de memória 

episódica e a dificuldade na aquisição de novas tarefas, e nos estágios terminais, 

mudanças notáveis são observadas, desde alterações no ciclo do sono, 

comportamentais (irritação e agressividade), inabilidade para caminhar, falar e 

realizar autos cuidados [3]. 

Sendo assim não tem medicamentos capazes de interromper ou modificar o 

curso da DA, há melhora nos desempenhos cognitivos, funcionais e na redução da 

ocorrência dos distúrbios de comportamentos e sintomas neuropsiquiátricos com o 

uso de vários agentes farmacológicos e técnicas de reabilitação cognitiva [2]. 

Um dos maiores comprometimentos é o equilíbrio no qual é influenciado pelo 

circuito neural superior e também por outros sistemas, como também na cognição e 

memória. Quando as funções se alteram, ocorrerá distração, alteração da 

capacidade de julgamento, bem como processamento lento e o esquecimento de 

medidas de segurança no meio em que vive [1]. 

Além do distúrbio de marcha, haverá diminuição da velocidade, redução no 

comprometimento e largura do passo, também com diminuição da força em 

membros superiores e inferiores e no controle postural, aonde o idoso com 

comprometimento cognitivo leve apresentará diminuição do equilíbrio e coordenação 

juntamente com os níveis de atividades física, aumento assim os ricos de quedas, 

lesões e fraturas. Todas essas mudanças estão associadas com a perda de 

independência e qualidade de vida [3]. 

Porém a DA não tem cura e seu quadro não é reversível, mas existem 

maneiras de retardar a progressão da doença, pois a DA atinge cerca de 10% a 20% 

de pessoas que estão na terceira idade com faixa etária de 60 anos, atingindo no 

Brasil cerca de 1 milhão de pessoas [4]. 

Os idosos com DA passam por três fases da doença: fase inicial, 

caracterizada por dificuldade de memorizar, leves esquecimentos, descuido da 
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aparência pessoal e no trabalho, perda discreta de autonomia para atividades da 

vida diária, desorientação no tempo e espaço, alterações de personalidade e 

julgamento; fase intermediária, na qual os idosos apresentam dificuldade de 

reconhecer pessoas, apresentam incapacidade de aprendizado, incontinência 

urinária e fecal, mudança de comportamento (caracterizado por irritabilidade, 

hostilidade e agressividade) e são incapazes de fazer julgamentos; fase final, na 

qual os idosos apresentam perda de peso mesmo com uma dieta adequada, total 

dependências ficam restritos ao leito, irritabilidade extrema, funções cerebrais 

deterioradas e por fim, chegam ao óbito [5]. 

Além disso, o sistema nervoso central (SNC) associado ao envelhecimento 

pode acometer o equilíbrio dos idosos, aumentando as quedas e piorando ainda 

mais o quadro da doença, sendo o equilíbrio um processo complexo realizado pelo 

sistema de controle postural, que integra informações do sistema vestibular, visual e 

somatossensorial, os quais fornecem o posicionamento dos segmentos corporais em 

relação ao meio ambiente e a outros segmentos, enquanto o sistema motor ativa, 

corrige e adéqua os músculos para realização do movimento [5,6]. 

As alterações do equilíbrio são mais comuns nos estágios avançados da 

doença do que em estágios leves, o risco de quedas no paciente com DA se iguala 

ao risco de quedas de idosos saudáveis, processos motores regulados por 

mecanismos corticais complexos, como sentar-se e levantar-se da cadeira, podem 

estar afetados nos estágios leves e moderados da doença. Já no estágio grave da 

doença o aumento do risco de queda pode estar associado com o comprometimento 

visual e as alterações cognitivas, podendo ser influenciado por paresias, 

parestesias, diminuição da flexibilidade e mobilidade [5]. 

O declínio do equilíbrio em idosos é constantemente associado a DA, 

havendo um aumento de quedas. A expectativa da DA é poder conduzir em um 

futuro breve com descoberta de tratamentos mais promissores, capazes de interferir 

no curso da doença e talvez até mesmo preveni-la. 

Este estudo teve como objetivo verificar a pontuação da Escala Funcional de 

Berg, analisando se os pacientes com DA submetidos ao tratamento fisioterápico, 

possuem um equilíbrio melhor do que aqueles que não tiveram tratamento 

fisioterápico.   

Casuística 
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Esta pesquisa apresenta um delineamento transversal, formada por um 

grupo de quatro participantes, de ambos os sexos, entre 74 a 85 anos, com 

diagnóstico de DA em fase leve/moderada. O diagnóstico foi estabelecido pelo 

médico neurologista e/ou psiquiatra responsável. 

Para os sujeitos acometidos com DA os critérios de inclusão foram: Não ser 

institucionalizado, ter diagnóstico médico de DA, ser capaz de deambular e manter-

se em pé de forma independente, não possuir doença neurológica que possa 

comprometer o equilíbrio ou outro comprometimento neuromotor. 

A pesquisa ocorreu na Universidade Aberta da melhor idade (UNA), aonde 

se localiza a Clínica de Fisioterapia do UNISALESIANO, no mês de 

outubro/novembro de 2017. Os participantes assinaram um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) baseado nas normas da resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde das pesquisas envolvendo seres humanos. 

Como os pacientes constituem uma classificação de “mentalmente incapazes”, o 

TCLE foi assinado pelo responsável e pelo responsável principal da pesquisa. 

O presente estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em 

Humanos, através do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

CAAE:76791517.8.0000.5379. 

Foi utilizada para testes motores, a Escala Funcional de Berg (EFB), 

relaciona o desempenho motor e funcional do equilíbrio, foi criada numa tentativa de 

que também prevenisse a possibilidade de quedas em idosos com pontuação baixa 

na mesma. A escala é composta por 14 itens onde são analisadas as transferências 

da posição sentada para posição em pé sem apoio, permanecer sentado sem apoio 

nas costas, mas com os pés apoiados no chão, a transferência da posição em pé 

para sentado, bem como na passagem da posição sentada em uma cadeira para 

outra, a capacidade de permanecer em pé sem apoio com os olhos fechados, de pé 

sem apoio com os pés juntos, de pé sem apoio em um pé à frente do outro, bem 

como apenas um membro inferior apoiado, a capacidade de pegar objetos no chão a 

partir de uma posição em pé, de girar a 360°, de posicionar os pés alternadamente 

no degrau enquanto permanece sem apoio e de alcançar a frente com o braço 

estendido permanecendo em pé. Cada item possui cinco opções de escolha valendo 

de pontuação 0 (maior dificuldade) à 4 pontos (tarefa realizada no tempo 

determinado, com sucesso), a nota máxima no final da aplicação do teste é de 56 

pontos refletindo independência total nas atividades propostas. No presente estudo 

foi utilizada uma versão brasileira do teste [13]. 
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Resultados 

Os resultados encontrados no gráfico 1, foram obtidos através da aplicação 

da Escala Funcional de Berg, que apresenta 14 testes de equilíbrio, com pontuação 

máxima de 56 pontos conforme mostrado na tabela 1. Foram aplicados em quatro 

indivíduos, separados em dois grupos: com tratamento fisioterápico e sem 

tratamento fisioterápico, ambos com dois participantes. 

 

Tabela 1 Escala funcional de Berg, acesso: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-86922008000200001 
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O gráfico 1 demonstra que; os participantes do grupo com tratamento 

fisioterápico apresentaram uma pontuação de 41 e o outro de 54, e o grupo sem 

tratamento fisioterápico apresentaram a pontuação de 42 e o outro de 54 

 

 

Na tabela 2, podemos verificar os dados demográficos e clínicos dos 

participantes, onde foram colhidos os dados sobre, estado civil, dependência, idade, 

massa corpórea, altura, doenças concomitantes, atividade física, tempo de 

diagnóstico, medicamentos, históricos de quedas. 

 

 

 

 
Com fisio 

 
Sem Fisio 

  Δ1 Δ2   Δ3 Δ4 

Estado civil Casado Casado 
 

Viúva Casada 
Dependência Mora com esposa Esposa 

 
Filha Marido 

Idade 74 72 
 

85 81 
Massa Corpórea 78 60 

 
63 60 

Altura 1.6 1.59   1.53 1.48 

IMC* 30 24   27 27 

Doenças 
concomitantes 

PD PD 
  

Diabetes 

Diabetes Diabetes 
  

HAS 

HAS 
   

Cardiopata 

Câncer de pele 
   

AVE 

Atividade física Sedentário Sedentário 
 

Sedentária Sedentária 

Tempo de 
diagnóstico 

12 10 
 

7 8 

Medicamentos 

Glifage 500mg 
Clozapina 

100mg 
Vitamina B Marevam 5mg 

Hidroclorotiazida 
Glifage 
500mg   

Menelat 30mg 

Atenolol 
Donezepila 

10mg 
Diazepan 10mg 

 

Nebilet 5mg 
Glifage500mg 
Nicord 2,5mg 

Histórico de 
quedas 

Sem quedas Sem quedas 
 

Sem quedas Com quedas 

(...) de cirurgia 
   

Catarata 
(ambos) 

2 do coração 

Tabela 2. Dados demográficos e clínicos dos participantes da pesquisa. Fonte: Fernando Henrique A. Benedito, 
Letícia Aparecida dos S. Baptista e Mariana da Silva Ribas.  

Gráfico1. Resultados da Escala de Equilíbrio de Berg para cada indivíduo. 
Fonte: Fernando Henrique A. Benedito, Letícia Aparecida dos Santos Baptista 
e Mariana da Silva Ribas 
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Discussão 

Neste presente trabalho, verificamos que no grupo sem tratamento 

fisioterápico a pontuação foi boa, sendo que o participante que obteve pontuação de 

42 na Escala de Berg não apresenta doenças concomitantes, realiza boa parte de 

suas atividades de vida diárias (AVD’s) de forma independente e de todos os 

participantes é a que apresenta tempo de diagnóstico de DA menor - 7 anos, já a 

participante que obteve pontuação de 54 pontos, com diagnóstico de 8 anos de 

Alzheimer, não realiza fisioterapia atualmente, porém já realizou tratamento 

fisioterápico durante 7 anos o que pode ter influenciado de forma benéfica no seu 

resultado obtido na aplicação dos testes, o qual tardio seu déficit de equilíbrio. 

Conforme afirma Andrade [7] no seu trabalho ficou constatado, que a fisioterapia 

com sua ampla abordagem de exercício físico, melhoram de forma significativa o 

equilíbrio de idosos com doença de Alzheimer.  

Segundo Miranda [8] demonstra a eficiência dos exercícios físicos na manutenção 

das funções cognitivas, agilidade e no equilíbrio. Portanto, o fisioterapeuta atua em 

todas as fases da DA, com intuito de atrasar os efeitos nocivos.  

No grupo dos participantes com tratamento fisioterápico, podemos verificar 

que a pontuação também foi alta, sendo que o primeiro participante obteve 41 

pontos, e tem um tempo maior de diagnóstico de DA de 12 anos, o qual apresentou 

dificuldade cognitiva durante os comandos verbais dos aplicadores do teste, o que 

pode ter influenciado para que seu resultado não tenha sido melhor, porém realiza 

tratamento fisioterápico há mais de 10 anos, o outro participante obteve 54 pontos e 

apresenta um tempo de diagnóstico de DA de 10 anos, realizando tratamento 

fisioterápico há 9 anos, o participante realiza todas suas AVDs de forma 

independente, necessitando algumas vezes somente de comandos verbais como 

forma de incentivo.  

Conforme Coelho [9], que através da sua pesquisa, conclui-se que pacientes 

com DA que participaram da fisioterapia obtiveram benefícios no seu equilíbrio, ao 

contrário dos que não realizavam, apresentando declínio das funções de equilíbrio.  

Contudo, processos motores regulados por mecanismo corticais complexos 

(como sentar e levantar de uma cadeira) podem ser afetada na fase leve e 

moderada da DA, predispondo o paciente aos riscos de quedas [9]. 

 O papel da fisioterapia será em relação ao sistema motor que, ao ser 

estimulado, proporciona como resultado uma melhora na qualidade vida, lembrando 

que o tratamento pode ser constante e por tempo indefinido. As condutas 
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fisioterápicas serão realizadas de acordo com as alterações apresentadas pelo 

paciente e essas alterações dependerão dos estágios da doença de Alzheimer [10]. 

O foco do tratamento fisioterápico no Alzheimer é manter o indivíduo o mais 

ativo e independente possível. A aplicação de qualquer atividade terapêutica deve 

assegurar que o paciente permaneça, seguro, independente e capaz de realizar 

suas atividades de vida diária pelo máximo de tempo possível [11]. 

A intervenção fisioterápica deve atuar na manutenção de amplitude de 

movimento, força e estado de alerta, melhorando a marcha e reduzindo o risco de 

queda. O importante déficit cognitivo presente na DA requer do fisioterapeuta a 

adoção de algumas estratégias, como ordens simples, com o intuito de que o 

paciente compreenda o objetivo do que lhe foi solicitado [11]. 

Sendo a DA uma afecção caracterizada por um processo degenerativo 

progressivo, sem perspectivas terapêuticas que impeçam a sua evolução, postula-se 

que tratamentos, dentre eles o fisioterapêutico, que possam melhorar ou estabilizar, 

mesmo que temporariamente a evolução da mesma, ao que já representam um 

ganho relevante à qualidade de vida destes indivíduos [12].  

 

 Conclusão 

Conclui-se com esta pesquisa, que os pacientes que não realizam o 

tratamento fisioterápico têm um maior comprometimento do equilíbrio e das 

atividades de vida diárias, além de apresentarem um grau maior de dificuldade 

cognitiva durante os comandos verbais, do que o grupo que realiza tratamento 

fisioterápico, apesar da idade avançada. 

Pode-se verificar que a fisioterapia é de grande importância para pacientes 

com DA, não só para a parte física, mas também para a cognitiva e que deve ser 

iniciado logo que for diagnosticado ou nos primeiros sinais da doença. 
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