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RESUMO

Enquanto fenômeno natural, o envelhecimento é um processo biológico intrínseco, progressivo, declinante e universal. No ser humano, gera 
maior vulnerabilidade ao adoecimento físico e cognitivo. Pesquisas revelam que o envelhecer traz riscos para o desenvolvimento de síndromes 
demenciais, sobretudo a Doença de Alzheimer, considerada a causa mais frequente de demência e um problema de saúde pública em escala 
mundial. Um dos maiores desafios relacionados a essa doença refere-se ao fato de que, apesar das recentes investigações científicas, não se 
identificou um marcador clínico ou bioquímico que possibilite a realização de um diagnóstico precoce. Além disso, não existe um tratamento 
curativo ou estabilizador.  Como complemento ao tratamento farmacológico, é comumente indicada uma intervenção denominada “reabilitação 
neuropsicológica”.  Assim, esta pesquisa tem por objetivo investigar programas de reabilitação neuropsicológica em casos de Doença de 
Alzheimer. A metodologia consistiu na realização de uma pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório, descritivo e comparativo. Foi feita a 
análise qualitativa do conteúdo.  Foram selecionados artigos científicos em português do banco de dados dos Periódicos Capes a partir de uma 
análise na categoria “Assunto”.  Os descritores utilizados foram “Reabilitação neuropsicológica e Alzheimer” e “Reabilitação cognitiva e 
Alzheimer”. Após a seleção dos artigos, o material foi analisado a partir de três categorias analíticas: (1) objetivos; (2) estratégias; (3) 
contribuições e limites.  Com base nos critérios de seleção de material, foram encontrados sete artigos.  A análise da primeira categoria sublinhou 
que a reabilitação neuropsicológica objetiva reduzir o impacto negativo da doença na qualidade de vida dos pacientes e cuidadores. Outros 
objetivos frequentemente citados foram: compensar déficits e treinar habilidades residuais a fim de retardar a progressão da doença, ampliar os 
graus de autonomia e independência para realização das atividades de vida diária, reduzir sintomas depressivos, promover espaços de integração 
social e oferecer apoio aos familiares e cuidadores, auxiliando-os a lidar com a sobrecarga emocional e ocupacional e oferecendo-lhes subsídios 
para ajudar o paciente a lidar com suas dificuldades.  A análise da segunda categoria apontou para uma abordagem multiprofissional, assim como 
para a multiplicidade metodológica, com ações individuais e coletivas, em domicílio e em unidades de saúde e destinadas a pacientes e familiares. 
Foram comumente empregadas as seguintes estratégias: adaptação ambiental, exercícios de socialização, apoio emocional e treino cognitivo.  
Dentre as técnicas de treino cognitivo, as mais citadas foram: orientação para a realidade, aprendizagem sem erro, teoria por reminiscência, uso 
de apoio externo e grupos de orientação ao cuidador.  Quanto à análise da terceira categoria, é ressaltado que o sucesso do trabalho clínico está 
diretamente relacionado à precocidade das intervenções.  Ou seja, quanto antes começar o tratamento, maiores os benefícios.  Assim, fica 
evidente que a reabilitação neuropsicológica traz maiores contribuições para pacientes em estágio inicial da doença.  Em estágios mais 
avançados, já considerados moderados e graves, a intervenção está mais direcionada a oferecer esclarecimentos e suporte emocional a familiares 
e/ou cuidadores.  De fato, algumas contribuições do trabalho com familiares e cuidadores incluem redução dos sentimentos de incerteza e culpa, 
melhor aceitação da doença, maior  adesão ao tratamento e continuidade do treinamento, mesmo depois de encerrado o trabalho com 
terapeutas.  Notamos, ainda, uma limitação metodológica dos estudos na área, uma vez que os benefícios da reabilitação neuropsicológica não 
podem ser avaliados separadamente do tratamento medicamentoso.
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