




Transtornos Neurocognitivos

• Condições neurológicas que levam a uma redução – temporária ou 
permanente – das funções cognitivas 
• Memória

• Evocação

• Linguagem

• Orientação no tempo e espaço

• Inibição de comportamentos

• ....



MCI – Mild Cognitive Impairment
CCL – Comprometimento cognitivo Leve

• Estágio de transição entre o envelhecimento normal e o síndrome 
demencial  

• Declínio cognitivo maior do que o expectável para a idade do 
individuo e nível de educação, sem alteração significativa da sua vida 
diária.

• Geralmente progride para DA em 5 anos.



Doença ou Cansaço?

• 1ª Fase (traços/características) 

Referidos como “síndromes”

• Alterações comuns de 
comportamento

• Humor

• Atenção

• Esquecimento



DOENÇA DE ALZHEIMER

É uma desordem neurodegenerativa crónica, progressiva, 
acompanhada de disfunção cerebral complexa, manifestando-se por 

comprometimentos cognitivos, sintomas comportamentais e 
psicológicos, declínio funcional e sinais motores anormais 

(Laks et al., 2006; Scheltens et al, 2016; Reddy & Oliver, 2019).



Fases da Doença

• Declínio no desempenho das 
atividades de vida diária, sendo 
ainda independente e capaz de 
realizar as atividades básicas                                                                                               
(Bottino & Almeida, 1995)

Leve 

•Perda de memória de médio e longo 
prazo                                                                          

(Bottino et al., 2006) 

•Afeta o comprometimento intelectual e o 
paciente começa a necessitar de 
assistência para as atividades básicas de 
vida                                                                                                   

(Engelhardt et al., 2000)

•insónia, confusão mental, agitação                                                                                           

(Hamdan, 2008)

Moderada • geralmente fica acamado 
necessitando de assistência 
integral                                    
(Engelhard et al., 2000)

Avançada



Prevalência

A Organização Mundial de Saúde estima que em todo o mundo existam 47.5 
milhões de pessoas com demência, número que pode atingir os 75.6 milhões em 
2030 e quase triplicar em 2050 para os 135.5 milhões.

A doença de Alzheimer assume, neste âmbito, um lugar de destaque, 
representando cerca de 60 a 70% de todos os casos de demência (World Health
Organization [WHO], 2015).



Prevalência

• Relatório “Health at a Glance 2017:novos dados sobre a prevalência 
da demência
• Portugal - 4º país com mais casos por cada mil habitantes. A média da OCDE é 

de 14.8 casos por cada mil habitantes, sendo que para Portugal a estimativa é 
de 19.9.

• Estimativa do número de casos com demência para Portugal sobe para mais 
de 205 mil pessoas, número que subirá para os 322 mil casos até 2037.

(Nov 2017)



Critérios de Diagnósticos

O diagnóstico clínico da DA baseia-se na análise 
do quadro clínico e na exclusão de outras causas 
de demência através de exames laboratoriais e 

de neuroimagem estrutural.                             
(McKhann et al., 1984) 

Memória       

Atenção      

Resolução 
de 

problemas   

Orientação

Linguagem   

Percepção  

Capacidade 
construtiva     

7 domínios cognitivos (Blacker et al., 1994) 



Sintomas
- Memória

- Atenção e concentração

- Dificuldade para tomar decisão

- Depressão, desmotivação e agressividade

- Linguagem, Agnosias (perda da capacidade de compreender o significado ou reconhecer)

- Dificuldade em tarefas rotineiras: Tomar banho, cozinha, vestir-se 

- Sintomas neuropsiquiátricos (apatia, depressão e agitação ou agressividade)

- Distúrbios de postura

- Transtorno de marcha, passando parte do tempo sentada

- Perda do controle da bexiga e do intestino

- Alucinações e morte 

(Bottino & Almeida, 1995; Hamdan, 2008)



Tratamento

Medicamento

A pesquisa do DA está em um momento único. Apesar dos avanços significativos na compreensão 
da patobiologia da DA, ainda não identificamos terapia modificadora da doença que se tenha 
mostrado eficaz em humanos.

EXERCÍCIO FÍSICO

Melhoria das AVD e na sobrecarga do cuidador

EXERCÍCIO COGNITIVO

• Jogo da memória

• Raciocínio                                                                                 

(Pedroso et al., 2012)



Porque utilizar o exercício físico como 
intervenção terapêutica?

Case Report: Aquatic Therapy and End-Stage Dementia
Author links open overlay panel
Bruce E.BeckerMD, MS, FACSMaStacyLynchPTA, CLT, GAqb

https://www.sciencedirect.com/science/journal/19341482/10/4




DOENÇA DE PARKINSON

A doença de Parkinson (DP) é um 
distúrbio neurodegenerativo que 

afeta predominantemente 
neurônios produtores de 

dopamina ("dopaminérgicos") 
em uma área específica do 

cérebro chamada substância 
negra

• Descrita inicialmente em 1755 por 
James Parkinson, Apresentava como 
característica tremor e desvio de 
marcha. Recebeu o nome de Paralisia 
Agitante.                              

(Teive & Meneses, Histórico, 2003) 

• Foi reconhecida na segunda metade 
do século XIX, por Jean Martim, que 
descreveu quatro característica: 
tremor, lentidão do movimento, 
rigidez e dificuldades do equilíbrio. 

(Goetz & Bonduelle, 1995)    



Causas

Permanece obscura, sendo definida como DP idiopática. 

(Olanow, Jenner, Tatton, & Tatton, 1998; Teive, Etiopatogenia da Doença de Parkinson, 2003) 

• Fatores ambientais

• Fatores patogénicos

• Fatores genéticos

Ex: neurotoxinas ambientais, estresse oxidativo e radicais livres, ferro, anormalidades 
mitocondriais, excitotocidade (óxido nítrico e cálcio), fatores neurotróficos, 
envelhecimento cerebral e fatores genéticos.                                           

(Teive, Etiopatogenia da Doença de Parkinson, 2003) 



Prevalência
Quase um milhão viverá com 
DP nos EUA até 2020 - mais 

do que o número combinado 
de pessoas diagnosticadas 

com esclerose múltipla, 
distrofia muscular e doença 
de Lou Gehrig (ou esclerose 

lateral amiotrófica)

Aproximadamente 60.000 
americanos são 

diagnosticados com DP todos 
os anos.

Mais de 10 milhões de 
pessoas em todo o mundo 

vivem com DP.

A incidência da doença de 
Parkinson aumenta com a 
idade, mas estima-se que 

quatro por cento das pessoas 
com DP são diagnosticadas 

antes dos 50 anos.



Sintomas

• Tremor de repouso

• Rigidez muscular 

• Bradicinesia (lentidão mov) 

• Instabilidade postural 

• Desvio de marcha

• Salivação em excesso 

• Dificuldade na degustação

• Dificuldade respiratória

• Memória

• Linguagem

• Capacidade visual/espacial 

• Atenção

• Alteração de Humor         (Goetz & Bonduelle, 1995)



Tratamento

• Medicamentos

• Eletroconvulção

Indução de atividade elétrica convulsiva no cérebro

Rápido mas com perda de memória

• EXERCÍCIO FÍSICO

Melhora na AVD, força muscular, equilíbrio



ATENÇÃO

• OS sintomas da doença variam muito entre os indivíduos. 

• Podem variar de hora a hora, dia a dia e semana a semana, 
independentemente do programa de exercícios que se segue.



25 estudos:

Força: 4 estudos - melhora significativa no ↑  força  muscular nos membros inferiores

Equlíbrio: 4 de 5 estudos - melhora no equilíbrio

Quedas: 2 estudos - intervenção nas quedas, mais não relataram benefício significativo a favor do exercício

Depressão: 4 relataram melhora na depressão.





Exercício Físico



Exercício Físico

• Durante os últimos 10 anos, relata-se que o exercício físico pode ser uma intervenção 
eficaz nas doenças neurodegenerativas, atenuando ou limitando a sua progressão 

(Radak, et al., 2010; Leem, et al. 2011; Zigmond, et al. 2012) 

• O efeito agudo do exercício físico eleva o débito cardíaco, aumenta o fluxo sanguíneo 
cerebral e desencadeia mecanismos neurobiológicos nos tecidos cerebrais, aumentando 
o fluxo sanguíneo cérebro

(Lautenschlager et al., 2008; Radak et al., 2010; Zigmond et al. 2012;  Voelcker-Rehage & Niemann, 2013)



Exercício Físico... TANTO MAIS!

• Atenua a neuroinflamação
• Processos inflamatórios no cérebro

• Promove a neurogénese e Sinaptogénese
• Formação de novos neurónios e sinapses

• Biogénese mitrocondrial
• Aumento da quantidade e qualidade funcional das mitocôndrias 

• Reduz o risco de distúrbios neurológicos e neuropsiquiátricos

(Van Praag et al 2014; Viña et al 2012; Li et al 2014; Sigal et al 2006)



Dupla Tarefa
Sim ou não?



A capacidade de executar duas tarefas
simultaneamente, é necessária e 
comumente utilizada pelos seres humanos, 
no desempenho
de diversas atividades cotidianas.

vantagem evolutiva, já que permite ao indivíduo
executar diversas atividades concomitantes,com menor

ativação neural, utilizando menos tempo comparado
com a realização das mesmas tarefas de forma isolada.

• Wu T, Hallett M., 2008



Interferências na Dupla Tarefa (IDT)

• Ocorre quando a performance simultânea de duas tarefas, resultam 
na detioração de uma ou das duas.

Por exemplo: seniores para falarem param de andar....

* Défice de atenção

* Competição entre resposta motora para manter equilíbrio

* Interferência entre controle postural e a atividade mental 



• Modelos Teóricos  IDT

Capacity model

• o processamento de várias 
tarefas pode prosseguir em 
paralelo, mas os recursos 
atencionais são limitados, 
levando a prejuízo na 
execução de uma ou das 
duas tarefas quando a 
capacidade de 
processamento é excedida.

Cross-talk model

• Explica que tarefas 
semelhantes utilizam as 
mesmas vias, diminuindo 
assim o risco de 
interferência na dupla 
tarefa

Bottleneck model

• Sugere que os indivíduos 
têm uma quantidade 
limitada de recursos de 
atenção que podem usar ao 
mesmo tempo. 

Informações e estímulos 
são 'filtrados' de alguma 
forma, de modo que apenas 
as informações mais 
salientes e importantes 
sejam percebidas



Quando várias tarefas são realizadas simultaneamente, o individuo terá 
que de forma consciente ou inconsciente usar estratégias para 

distribuir/repartir os seus recursos – sequencialmente ou 
paralelamente – para as diferentes tarefas



Dupla Tarefa

• A duplicidade de tarefas, ocorrem em nível cortical, propiciando que uma intervenha na outra                                 
(Barbosa, Prates, Gonçalves, Aquino, & Parentoni, 2008) 

• A literatura atual sugere que a atividade de dupla tarefa pode ser uma ferramenta efetiva para 
prevenir o declínio das funções cognitivas globais.                             (Ohsugi, Ohgi, Shigemori, & Schneider, 2013) 

• Pedroso et. al (2012), mostram que o treino em tarefas duplas aumentou a performance nas 
duplas tarefas em idosos com demência leve ou moderada.

• Muitos dos estudos não apresentam correlação direta com a melhora das funções cognitivas, mas 
mostram evidências na execução das atividades diárias.



Dupla Tarefa

• Relativamente à aquisição de padrões motores, retenção e transferência, o 
processo era “pobre”, mas com melhores resultados a longo termo.

• Intervenções com atividades cognitivas conjuntas com exercício, 
independentemente do método, resultam em melhorias no padrão motor e 
alguma melhoria no equilíbrio e resposta cognitiva.

• É necessária mais investigação, com protocolos idênticos (nº de sessões, tempo, 
tipo de tarefa, etc...) 

• Alterações nas respostas de dupla-tarefa, podem detectar precocemente, 
doenças degenerativas progressivas.

(Whitson et al 2018)



Considerações para a prática



• Similaridade

• Diferenças

• Prática

TAREFA

• Capacidade; Reservas; 
Autonomia;Expectativas

• Experiência anterior

• Integridade ou declínio 
dos sistemas e funções

INDIVIDUO
• Instrução

• Perigos

• Distrações

• Complexidade

• Local de realização

CONTEXTO

• FATORES DE INTERFERÊNCIA 
Eysenck & Keane (2015)



Dupla Tarefa 

• Memória + Motor

• Auditivo + Motor

• Visual + Motor



A importância da complexidade da tarefa

Um braço; no mm nível; braço dominante; caminhada assistida Dois braços; assimétrico; caminhada resistida 



Segurança

• Anamnese

• Entrada e saída da 
piscina/ginásio/estúdio

• Reconhecimento da envolvente

• INSTRUÇÕES: 

• Uso adequado de equipamento

• Uso adequado de música 
• Acústica

• Limitações sensoriais

• Overload de informação

• Tipo de música



O EXERCÍCIO é FANTÁTICO!!!
Estamos preparados??????



Estamos preparados?

• Desordens cognitivas – Tabu!

• Diagnostico tardio

• Associadas a um processo normal dos mais velhos

• Aceitação da degeneração

• Pouco conhecimento por parte dos profissionais

• Receio na intervenção

• Programas específicos?

• Ginásios? Clinicas? Pts? 



Desordens cognitivas
Fazemos a diferença!!!!!!





Planeamento - Principais Diretrizes

• Organizar um programa 
multicomponente; exercícios 
aeróbicos, resistência, equilíbrio, 
coordenação e mobilidade. Além 
disso, conjugar com treino 
cognitivo.

• Oferecer possibilidades de 
variação de impacto e 
velocidade de execução



Planeamento - Principais Diretrizes

• Use todos os três planos de 
movimento para encorajar o 
aumento da amplitude de 
movimento e melhorar o 
desempenho de atividades de vida 
diária.

• Incluir movimentos que mudam de 
direção para melhorar equilíbrio e 
coordenação. 



Planeamento - Principais Diretrizes

• Movimentos transitórios -
tempo para reajustar o 
alinhamento do corpo durante 
as mudanças no deslocamento 
ou direção. 

• Movimentos que visam o 
equilíbrio muscular (força e 
mobilidade), com foco em áreas 
comprometidas.



Planeamento - Principais Diretrizes

• Caos Controlado – possibilidade 
de tarefas ao seu ritmo durante 
um tempo especifico ou número 
de séries.
• Aprendizagem dos movimentos 

em separado

• Múltiplas repetições

• Conjugação das sequências

• Guiados ---- Autónomos (sem 
estarem “abandonados”



Joga com o cérebro

Sorri e desafia



Sugestões

- Consciência corporal

- Consciência espacial

- Parede, cadeira, equipamento (empurrar, puxar, tocar, controlar…)

- Os dois olhos, um olho, olhos fechados

- Dedos (mãos e pés)

- Memorizar e relembrar

- Cruzar informação dos hemisférios cerebrais



Sugestões

- Matemática e Alfabeto

- Brincar com diferentes línguas 

- Info Visual/feedback sem informação verbal

- Info verbal de costas 

- Conjugação de movimentos simétricos e assimétricos 

- Comandos imprevisíveis 

- Jogos mentais (individuais, pares, pequenos grupos)



mundohidro_tinoca@yahoo.com
Face: yoguitostinoca
Insta: tinoca.senra

mailto:mundohidro_tinoca@yahoo.com



