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Introducao: A Demência de Alzheimer compreende o desenvolvimento de uma síndrome clínica, caracterizada pelo declínio cognitivo
progressivo, afetando especialmente a memória, a linguagem a praxia. Além de sintomas comportamentais e psicológicos que concorrem
ao comprometimento funcional, social e ocupacional do indivíduo.

Objetivos: Conhecer a intervenção da Neurolinguística Discursiva nos processos práxico-cognitivos de pacientes com Demência de
Alzheimer.

Método: Trata-se de estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, baseado em estudo de casos, onde foram analisados os
processos práxicos e cognitivos de pacientes com Demência de Alzheimer em estado intermediário, atendidos na Clínica Escola de
Fisioterapia do Centro Universitário Estácio do Ceará, no período de fevereiro a dezembro de 2017.

Resultados: A pesquisa contemplou dois idosos com diagnóstico clínico de Demência de Alzheimer, em nível intermediário, com início
precoce, sendo um do sexo masculino e outro do sexo feminino. Apenas um dos participantes pontuou no MEEM. No IQCODE os
sujeitos apresentam escores maiores que 4, denotando um considerável declínio cognitivo. A memória foi o distúrbio cognitivo mais
afetado, tendo sido identificado nos seguintes quesitos: profissão, identificação de objetos e informações da vida do sujeito. A apraxia
ideatória foi identificada em um dos sujeitos.

Conclusão: A proposta da prática clínica em fisioterapia orientada pela neurolinguística discursiva mostra a necessidade de implementar
práticas que promovam sujeitos mais atuantes através do exercício da linguagem, da memória e da práxis, ampliando possibilidades para
os participantes, emergindo para o presente momentos de uma sociedade na qual foram constituídos."
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