
cód. do trabalho: 696

EFEITO DO TREINO SENSÓRIO MOTOR NA COGNIÇÃO E
QUALIDADE DE VIDA DE UM IDOSO COM DOENÇA DE
ALZHEIMER

CAEE: 45547415.8.0000.0065

Nome Completo: TATIANA BELINE DE FREITAS

Autor Principal: JÉSSICA MARIA RIBEIRO BACHA

Autor Apresentador: Tatiana Beline de Freitas

Co-Autores: GESSIKA COSTA BUENO (2); JULIANA MAGALHÃES SILVA (2);
CAMILA TORRIANI-PASIN (1); JOSÉ EDUARDO POMPEU

E-mail: tatibeline@gmail.com

Palavra chave: Idoso; Doença de Alzheimer; Cognição; Qualidade de vida;
Retroalimentação sensorial

Introdução e objetivos: A doença de Alzheimer (DA) causa
comprometimento progressivo da cognição, interferindo na participação
social e na qualidade de vida. Com o avanço da doença, as funções motoras
também vão se deteriorando. Os mesmos apresentam maior risco de quedas,
e portanto, faz-se necessária a busca por intervenções que contribuam para
a estabilização destas funções. Objetivos: Verificar o eo efeito de um
programa de treinamento sensório-motor sobre a sobre a cognição e
qualidade vida de um idoso com DA.

Métodos: Participou deste estudo um idoso com diagnóstico de DA há dois
anos, do sexo masculino, 78 anos, 1,52 de altura, 57 quilogramas. O
indivíduo foi submetido a duas avaliações: antes e após a intervenção. O
treinamento foi composto por 14 sessões de uma hora cada, 2x/semana
através de exercícios em grupo com 6 idosos. Este foi realizado através de
circuitos de: aquecimento, treino de equilíbrio estático e dinâmico,
condicionamento físico, treino de força muscular, treino de coordenação
motora, flexibilidade muscular e desaquecimento. A cognição foi avaliada
por meio da Avaliação Cognitiva de Montreal (MoCA) e a qualidade de vida
por meio do World Health Organization QOL-BREF (WHOQOL-BREF).

Resultado: Houve melhora da cognição com a MoCA de 16 para 20 pontos
e na qualidade de vida com WHOQOL BREF de 86 para 91 pontos.

Discussão e conclusão: O treinamento sensório-motor promoveu melhora
na cognição e na qualidade de vida deste idoso com doença de Alzheimer.
Estudos mostram que em doenças neurodegeretivas pequenos ganhos ou
mesmo estabilização das funções cognitivas são considerados positivos.
Entretanto, os efeitos do treinamento sensório motor sobre a cognição de
indivíduos com doença de Alzheimer, precisa ser melhor investigado.
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