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Introdução: A doença de Alzheimer (DA) é a causa mais frequente de demência em 

pessoas idosas apresentando um crescimento rápido do número de acometidos devido 

ao aumento da expectativa de vida nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. O 

aumento da população idosa trouxe consigo uma notoriedade das doenças 

neurovegetativas, que geralmente estão relacionadas com a idade. Dados indicam que 

uma em cada dez pessoas acima de 80 anos deverá ser portadora de DA. Sua 

prevalência aumenta com a idade, sendo mais comum em mulheres. Nos países 

desenvolvidos ela é considerada a terceira principal causa de óbitos, perdendo apenas 

para as doenças cardiovasculares e o câncer. A DA se caracteriza como um distúrbio 

progressivo e irreversível que afeta vários domínios da cognição, como a memória, a 

percepção, a linguagem, dentre outros. Em fases mais tardias a doença evolui para 

mudanças da personalidade, como: agressividade, agitação, alucinação, apatia, 

depressão, hiperatividade, irritabilidade, lentificação do discurso e da marcha. Em 

alguns casos, os pacientes com Alzheimer apresentam um declínio gradual da função, 

enquanto em outros, prosseguem com uma deterioração rápida importante, implicando 

em prejuízos na marcha e equilíbrio dos indivíduos. Pessoas com rico engajamento 

social, quando comparadas com as socialmente inativas, possuem menos predisposição 

ao desenvolvimento da DA. A reserva cognitiva de indivíduos que participam de 

atividades de lazer, atividades físicas e atividades cognitivas estão normalmente 

aumentadas em pessoas socialmente ativas. Juntamente com um tratamento 

farmacológico, se faz necessário um programa de exercícios voltado para a melhora da 

função motora. Nessa perspectiva a fisioterapia tem muito a contribuir, utilizando 

técnicas específicas voltadas para a manutenção da força e da flexibilidade muscular, 

promovendo melhores condições na marcha como também para a execução das 

atividades necessárias da vida diária pelo próprio paciente ou pelos cuidadores. O 

atendimento fisioterapêutico necessita de uma maior aproximação do terapeuta com o 

paciente, devendo o profissional promover estratégias que facilitem o contato com o 

portador de Alzheimer.  Utilizar frases curtas, olhar nos olhos do paciente e tocar de 

forma leve em seu corpo são recursos importantes a ser aplicados. A utilização da 

música durante o atendimento terapêutico tem se mostrado como um recurso facilitador 

na aproximação com o paciente e referido um efeito significativo na redução dos níveis 

de ansiedade e agitação nos portadores de demência. Relatos históricos evidenciam o 

uso da música como terapia desde a antiguidade. Atualmente estudos científicos 

sugerem vários benefícios que o uso da música pode desencadear, entre eles a 

diminuição da frequência arterial e da frequência cardíaca, como também os efeitos 



benéficos quando utilizada nas áreas da psiquiatria, da neurologia e geriatria. Objetivo: 

relatar um estudo de caso do uso da música como um recurso facilitador durante o 

atendimento fisioterápico em uma paciente com o diagnóstico  da doença de Alzheimer. 

Relato de Caso F.F.D., sexo feminino, viúva, 84 anos, cor branca, professora 

aposentada, portadora de DA, realizou fisioterapia motora domiciliar no período de 

março de 2011 a fevereiro de 2015, com uma frequência de três vezes por semana e 

duração de 60 minutos cada sessão. No decorrer do período relatado, enviuvou, 

apresentando uma rápida evolução da doença. Já não conseguia interagir com ninguém 

e desconhecia os próprios filhos. Morava na companhia de cuidadoras formais, que lhe 

prestavam assistência 24 horas. Apresentava rigidez nos membros inferiores o que 

gerou dificuldade na deambulação,  necessitando do apoio de terceiros. Não se 

comunicava mais através da fala, apenas articulava palavras soltas, sem sentido. 

Alimentava-se por via oral, porém somente alimentos pastosos.  Apresentava um 

comportamento agressivo quando contrariada na sua vontade e não gostava de ser 

tocada, condição que dificultava a realização da fisioterapia.  A partir do quadro exposto 

ocorreu a ideia de utilizar a música como uma estratégia de maior aproximação com a 

paciente. A escolha do tipo de musica foi baseada na história de vida da paciente, ou 

seja, música que estava em evidência na época em que a paciente era jovem. Assim, foi 

eleito o baião, ritmo que fez sucesso na década de 50. O repertório utilizado foi do 

cantor e compositor Luis Gonzaga, principalmente as músicas que remetiam às festas 

juninas, como também as mais conhecidas do mesmo compositor, a exemplo de 

“Sabiá”. As músicas eram sempre as mesmas, mudando apenas a ordem em que eram 

executadas. A paciente ficava calma, permitia que fossem realizados os exercícios da 

fisioterapia, e por vezes colaborava realizando o movimento solicitado, sozinha.  

Movimentava a perna em balanços suaves, como estivesse marcando o ritmo da música, 

tamborilando os dedos no colchão da cama em que se encontrava deitada., Por fim, 

cantava pequenos trechos das letras das músicas ao mesmo tempo em que eram 

tocavam,apresentando um grau de satisfação não visto em nenhum outro momento. 

Discussão: Estudos apontam que a utilização da música em paciente com demências, e 

mais especificamente, com a doença de Alzheimer reduz dos níveis de agressividade, 

agitação e ansiedade bem como de outro tipo de distúrbios comportamentais associados.  

Deve-se ressaltar que é importante a escolha do repertório musical, devendo ser baseada 

na história de vida do doente, pois é constatado que a música estimula a memória 

musical afetiva trazendo a tona recordação de memórias autobiográficas. Ressalta-se, 

porém que ao escolher um tipo de música em uma intervenção sejam consideradas as 

características do paciente  para  que sejam evocadas emoções prazerosas. No caso da 

paciente em questão, a utilização da música, tomando como critério um estilo que fez 

parte de sua história de vida permitiu que a fisioterapia fosse realizada com maior 

fluidez, favorecendo não somente o aspecto físico da paciente, mas também o  

emocional.  Se não era possível expressar sua satisfação com palavras, expressou de 

forma não verbal, através de gestos com o corpo, marcando o ritmo da música. 

Conclusão: O uso da música como recurso facilitador de aproximação do terapeuta  

com uma paciente portadora da DA durante à fisioterapia mostrou ser eficaz .  
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