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Introdução: A Doença de Alzheimer (DA) é a demência mais prevalente entre os idosos, 

com frequência de 50 a 75% dos casos de demência. Os sinais e sintomas da DA estão 

relacionados ao declínio dos múltiplos domínios cognitivos, com ênfase na perda de memória, 

prejuízo na linguagem, no raciocínio e no desempenho funcional. Com a evolução da doença, 

apresenta-se prejuízos na realização das Atividades da Vida Diária (AVD) [1]. Ademais, os 

processos de aprendizado e evocação são comprometidos precocemente, reduzindo a 

aquisição de novas informações e habilidades, com piora progressiva até que não ocorra mais 

nenhum aprendizado novo. Conforme a evolução da doença, perde-se também a capacidade 

visuoespacial e motora, como por exemplo a orientação esquerda-direita. Tratando-se de um 

quadro evolutivo progressivo e irreversível, no qual os idosos apresentam crescentes 

restrições para o engajamento em suas ocupações e prejuízo na qualidade de vida e 

participação social [2]. Dessa forma, a Terapia Ocupacional surge como uma ciência que visa 

auxiliar no processo de habilitação e reabilitação do indivíduo demenciado, objetivando a 

potencialização das habilidades dos pacientes no desempenho das AVDs e de outras 

atividades de interesse, visando a promoção da independência, bem como da redução de 

sobrecarga do cuidador, além da melhoria na qualidade de vida. A ênfase da Terapia 

Ocupacional está na capacidade do desempenho funcional das pessoas acometidas por alguma 

desordem nos aspectos sensoriomotores, nos componentes de integração cognitiva e nos 

aspectos psicossociais [3]. Objetivos: Identificar nas produções científicas nacionais e 

internacionais relações entre as práticas terapêuticas ocupacionais e a Doença de Alzheimer. 

Métodos: Trata-se uma revisão da literatura. Foram exploradas publicações completas, 

publicadas no período de 2009 a 2019, em periódicos revisados em português e em inglês, 

que foram acessados nas bases de dados da Scientific Eletronic Library Online (SciELO), da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), da Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de 

São Paulo (USP), do Caderno de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) e da Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional (REVISBRATO). 

Os descritores utilizados foram “Doença de Alzheimer” e “Terapia Ocupacional”. Incluíram-

se publicações sobre a Terapia Ocupacional na atuação com a Doença de Alzheimer, foram 

excluídos artigos sobre Doença de Alzheimer que não falavam sobre a Terapia Ocupacional e 

vice-versa. Resultados e Discussão: Foram encontradas 13 publicações a partir da busca dos 

descritores, sendo 5 da Scientific Eletronic Library Online (sciELO), 4 da Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), 1 da Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo (USP), 

2 da Caderno de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e 1 da 

Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional (REVISBRATO). Considerando 

os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 8 publicações para essa revisão. Sendo 

2 do sciELO, 2 da BVS, 1 da Revista de Terapia Ocupacional da USP, 2 do Caderno de 

Terapia Ocupacional da UFSCar e 1 da REVISBRATO. Notou-se que todas as publicações 

selecionadas para essa revisão descrevem o processo da relação terapêutica ocupacional junto 

a pacientes diagnosticados com a Doença de Alzheimer (DA). Dentre os estudos, três deles 

descreveram a reabilitação cognitiva de idosos na fase inicial da doença utilizando da 
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combinação de treino cognitivo e motor, tendo como resultado melhor desempenho 

ocupacional nas AVDs; portanto, favorecendo a independência, autonomia e boa qualidade de 

vida dos indivíduos. Outro artigo relatou o uso da terapia de orientação temporoespacial, 

terapia de reminiscências, pareamento de estímulos e aprendizagem sem erro para reabilitação 

cognitiva, obtendo como resultado a organização das atividades do indivíduo, além de 

lentificar o curso da demência no estágio inicial. Em outro estudo foi apresentado a utilização 

de recursos de Tecnologia Assistiva (TA), como por exemplo o cinto vibratório e Global 

Position System (GPS), os quais permitiram que os idosos com déficit na orientação 

temporoespacial realizassem com independência trajetos estipulados no ambiente hospitalar, 

preservando a autonomia e a independência. Em uma das publicações, é demonstrada a 

intervenção da Terapia Ocupacional domiciliar utilizando a abordagem funcional e centrada 

no cliente com DA avançada, tendo como resultado a redução da dependência funcional, 

promovendo a estabilização temporária da doença. Outra publicação pontua que as 

intervenções terapêuticas ocupacionais direcionadas ao ambiente físico realizam a 

organização dos espaços domésticos, com dicas visuais e sinalizações, de acordo com as 

necessidades do sujeito, além da estruturação da rotina dos idosos para redução da demanda 

cognitiva, tendo como resultado a segurança do paciente e o favorecimento da locomoção. 

Um dos estudos refere-se como terapêutica o enfoque nas habilidades motoras, na qual é 

utilizado o treino repetitivo e o programa educacional para vigilância de alterações motoras e, 

como resultado, verifica-se aprendizado motor, identificação de declínio cognitivo e 

prevenção de quedas. Conclusão/Considerações Finais: A Terapia Ocupacional junto ao 

idoso com Doença de Alzheimer mostra-se de grande e fundamental importância, 

principalmente devido aos comprometimentos gerados pela progressão da doença, como os 

prejuízos a nível cognitivo, motor, na orientação temporoespacial, que afetam o desempenho 

ocupacional em atividades cotidianas significativas, como as Atividades da Vida Diária 

(AVD). Esta ciência, pela sua ampla área de atuação, possibilita a potencialização dessas 

atividades, bem como a ampliação do repertório e da rotina ocupacional, usando estratégias 

para retardar ou minimizar o avanço das perdas funcionais, proporcionar assim o máximo de 

funcionalidade, independência e autonomia durante a execução de atividades cotidianas, 

gerando desta forma melhorias na qualidade de vida de pessoas acometidas pela doença e 

cuidadores [4]. Entretanto, vê-se necessário a realização de mais publicações dos estudos de 

Terapia Ocupacional e sua relevância às pessoas diagnosticadas com a Doença de Alzheimer. 
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