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A doença de Alzheimer (DA) é responsável por aproximadamente 50-70% de todas as demências, superando
a marca de 15 milhões de pessoas acometidas no mundo. A maneira como os familiares/cuidadores
compreendem e enfrentam a DA é de bastante interesse para a enfermagem e equipe multiprofissional devido
à função que estas desempenham no processo terapêutico. O objetivo do presente estudo foi
analisar as principais práticas de cuidados em enfermagem para o binômio idoso com DA e
a familiar/cuidador. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, sendo a pesquisa realiza no mês
de agosto de 2017 nas fontes de dados SciELO e BVS, utilizando como questão norteadora: "Quais
as principais práticas de enfermagem para o binômio família/cuidador e paciente com DA?" Foi realizada a
leitura e selecionados 47 artigos que estavam de acordo com o objetivo traçado no primeiro momento. Após
a leitura, os artigos foram classificados em três categorias. Nota-se que, para a realização do cuidado de
enfermagem ao binômio idoso e familiar/cuidador é necessário que haja formação
adequada dos profissionais nessa área; que haja uma atenção voltada de forma específica à saúde
do familiar/cuidador; e estratégias de intervenções que melhorem a qualidade de vida do idoso. Com esse
intuito, a atenção à saúde do familiar/cuidador do idoso com DA também deve ser um foco de trabalho da
equipe de saúde de maneira interdisciplinar, pois pelo que foi verificado com a pesquisa realizada, a
qualidade de vida do familiar/cuidador tem impacto significativo na saúde do idoso com DA.
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional é um fenômeno de caráter mundial, evidente tanto nos
países desenvolvidos, quanto naqueles em desenvolvimento. No Brasil, o contingente de pessoas
idosas totaliza aproximadamente 21 milhões. Projeções para o ano 2025 demonstram que o Brasil
será o sexto país do mundo com o maior número de idosos entre os seus habitantes1.
Apesar de ser um processo natural, este pode vir acompanhado de problemas relacionados à
saúde física e/ou psíquica, provocados pela presença de fatores pessoais e sociais que favorecem o
surgimento de Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT). Nesse contexto, inserem-se as
demências. A Organização Mundial da Saúde estimou 35,6 milhões de pessoas com demência em
2010, e concluiu que esse número dobraria a cada 20 anos. No Brasil, existem estudos que predizem
a incidência de 2,7 novos casos de demência a cada 1.000 idosos por ano2.
A doença de Alzheimer (DA) é responsável por aproximadamente 50-70% de todas as
demências, superando a marca de 15 milhões de pessoas acometidas no mundo. É considerada uma
doença neurodegenerativa progressiva, com início insidioso, que, embora possa estar presente em
todas as idades, possui sua maior incidência em maiores de 65 anos. Apresenta um quadro clínico
variável de pessoa a pessoa, o que as conduz desde esquecimentos leves até um quadro de restrição
ao leito3.
A identificação dos sintomas iniciais da enfermidade torna-se difícil por confundir-se com
aqueles que os idosos apresentam no processo natural do envelhecimento. Talvez o maior desafio
para os profissionais da saúde, atuantes junto aos idosos é identificar possíveis disfunções
cognitivas na fase inicial, que podem ser revertidas, limitando-se ao período transitório, com retorno
à normalidade4.
A maneira como os familiares/cuidadores compreendem e enfrentam a DA é de reservado
interesse, tanto para a enfermagem quanto para a equipe multiprofissional, devido à função que
estas desempenham no processo terapêutico e também por estarem em maior risco de desenvolver
doenças e sofrer prejuízos psicossociais. Além disso, os perfis que os familiares têm sobre a doença,
podem interferir tanto de forma positiva como negativa no modo como a assistência é prestada.
Todavia, existem poucos estudos que abordem as representações da DA sob o olhar dos familiares
e cuidadores5.
Destarte, o objetivo do presente estudo foi analisar as produções científicas sobre as
principais práticas de cuidados em enfermagem para o binômio idoso com DA e a família/cuidador.
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METODOLOGIA
O presente artigo trata-se de uma Revisão Integrativa de Literatura (RIL), cujo método,
segundo Roman (1998), tem a finalidade de sintetizar resultados obtidos em pesquisas sobre um
delimitado tema ou questão, de maneira sistemática e ordenada, com o objetivo de contribuir para o
maior conhecimento sobre um determinado tema6.
Para a realização de uma Revisão Integrativa de Literatura, de acordo com Ganong (1987),
devem-se seguir seis etapas: 1) Seleção ou elaboração de hipóteses ou questão norteadora, onde será
definido o tema em questão, facilitando e sistematizando a seleção de estudos prévios; 2) Seleção de
amostra, deve estar relacionada à fase anterior e incluir todos os estudos encontrados em diferentes
bases de dados, onde a representatividade da amostra deve ser garantida, sendo um indicador
importante de confiabilidade; 3) Coleta de dados, onde são extraídas as informações consideradas
importantes pelos autores; 4) Análise, de forma crítica; 5) Interpretação dos resultados, comparando
os dados apontados na análise dos artigos; 6) Apresentação da revisão, os resultados devem conter
informações pertinentes e detalhadas para oferecer ao leitor maior compreensão de todo o estudo7.
Conforme o método descrito, a questão norteadora escolhida para o estudo foi: "Quais as
principais práticas de enfermagem para o binômio família/cuidador e paciente com DA?".
Os critérios de inclusão utilizados para seleção da amostra foram: artigos completos,
incluindo ensaio, resultado de pesquisa, reflexão ou revisão de literatura, produzidos entre 2012 e
2016, nos idiomas português e inglês hospedados no portal Biblioteca Virtual em Saúde (BVS –
portal regional) e na base de dados Scientific Library Online (SciELO). Foram excluídos artigos
repetidos ou que não atendeu ao objetivo do estudo, além de dissertações e teses. Ao fim da seleção,
totalizaram-se 47 artigos.
O levantamento bibliográfico foi realizado no mês de agosto de 2017 utilizando os
descritores de busca: Enfermagem; Doença de Alzheimer; Cuidados de Enfermagem; Idoso
classificados como Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) associados ao uso do operador
booleano AND nas respectivas fontes de pesquisa.
Com o objetivo de realizar a síntese qualitativa, todos os títulos e resumos foram lidos,
sendo excluídos os artigos que não atendessem aos critérios de inclusão. A organização foi
realizada por meio de um instrumento, contendo informações relevantes para posterior análise e
categorização, como o título do artigo, idioma, revista, ano de publicação e conclusões do estudo.
Todo o processo de seleção dos artigos está descrito na Figura 1.
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Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção dos artigos. Campina Grande, PB, Brasil,
2017.

Fonte: Dados da pesquisa, 2017.
O resultado da síntese qualitativa foi organizado por similaridade de conteúdo, a partir dos
quais foram construídas categorias temáticas: a) Conhecimentos da enfermagem sobre a DA: da
formação à educação em saúde; b) Assistência de enfermagem direcionada aos cuidadores:
como intervir junto às suas dificuldades no processo do cuidar?; c) Cuidados de enfermagem na
melhoria da qualidade de vida do idoso com DA. Subsequentemente, as categorias foram
analisadas e discutidas conforme a literatura relevante.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos 47 artigos selecionados 6,3% foram publicados em 2012 (3 artigos), 15% em 2016 (7
artigos), 21,2% em 2014 (10 artigos), 25,5% em 2015 (12 artigos) e 32% em 2013 (15 artigos).
Desses artigos, 17% estavam na base de dados Scientific Library Online (SciELO) (8 artigos) e
83% no portal Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) (39 artigos). Quanto ao tipo de estudo, quando
mencionado, foram 6,3% revisão integrativa de literatura (RIL) (3), 6,3% revisão de literatura (3),
2,12% revisão sistemática (1), 2,12% revisão de modelo colaborativo (1), 6,3% relato de
experiência (3), 2,21% análise de conteúdo (1), 2,12% pesquisa guiada pela teoria fundamentada
nos dados (1), 4,2% pesquisa exploratória e descritiva (2), 2,21% pesquisa qualitativa descritiva
(1), 2,21% pesquisa documental (1), 2,21% método comparativo constante (1), 2,21% estudo
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teórico metodológico (1), 2,21% estudo transversal e descritivo (1), 4,2% estudo transversal e
descritivo (2), 2,21% estudo transversal (1), 6,3% estudo de caso (3), 2,21% estudo quantitativo
de corte transversal (1), 8,5% estudo descritivo (4), 2,21% estudo descritivo fenomenológico
qualitativo (1), 6,3% estudo comparativo, 4,2% estudo exploratório (2), 4,2% estudo comparativo e
descritivo (2), 2,21% estudo randomizado e descritivo (1), 2,21% estudo descritivo, correlacionado
e transversal (1), os demais artigos não especificavam o tipo de estudo.
A partir da leitura e análise crítica dos estudos, pôde-se identificar os pontos principais que
estão ligados, de forma direta ou indireta, aos cuidados de enfermagem voltados ao binômio
familiar/cuidador e o idoso com DA, sendo divididos nas seguintes categorias.
Conhecimentos da enfermagem sobre a DA: da graduação à educação em saúde
Nota-se que o conhecimento prévio sobre a doença, desde suas possíveis causas até os sinais
e sintomas mais comuns e seus tratamentos é de extrema importância para que haja o manejo
adequado dos profissionais de saúde no cuidado direto ao idoso e/ou nas intervenções junto aos
familiares/cuidadores8. Sendo assim, a discussão em torno disso é considerável, tendo em vista a
alta relação com a qualidade do cuidado prestado2,9,10.
Um aspecto percebido a partir dos estudos encontrados foi a importância da prestação de
educação em saúde direcionada aos familiares/cuidadores dos idosos com DA. Esse tipo de
estratégia, além de trazer benefícios para os próprios idosos, auxilia os familiares/cuidadores na
melhoria do cuidado que é direcionado a eles. Como educador em saúde, o enfermeiro deve estar
apto a fornecer essas devidas informações, de forma clara e segura para o familiar/cuidador11-14.
Após análise dos estudos, foi identificada deficiência de conhecimento dos profissionais de
enfermagem sobre a DA, partindo da formação, interferindo no planejamento de estratégias e no
executar do cuidado, chegando a serem considerados raros os profissionais capacitados para tal. O
caráter educativo do(a) enfermeiro(a) confere ao mesmo(a) a responsabilidade de capacitar a equipe
de enfermagem com temáticas concernentes aos cuidados prestados ao idoso com DA e serve de
suporte para atender e instruir o familiar/cuidador para o êxito no cuidado direcionado (a
valorização do cuidado familiar é necessária). Vale ressaltar que os cuidados devem contemplar
aspectos físicos, emocionais e psicológicos2,4,5,9-13,15,16.
Assistência de enfermagem direcionada aos cuidadores: como intervir junto às suas
dificuldades no processo do cuidar?
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Um dos problemas que atingem a saúde do familiar/cuidador está relacionado diretamente à
sobrecarga de trabalho que é fruto dos cuidados prestados ao idoso com DA. Vários dos artigos
selecionados relatam esse evento dentre os cuidadores5,17,18.
Os relatos dos familiares/cuidadores sobre o grau de desgaste do trabalho com os cuidados
dos idosos estão envolvidos na sobrecarga o cuidado de uma pessoa de forma isolada (cuidador
primário) o qual toma a responsabilidade do cuidado toda para si, muitas vezes até contra a sua
vontade19,20. O trabalho excessivo leva ao déficit de autocuidado do próprio cuidador agravando a
situação de saúde do mesmo (física, mental e emocional)21-25. É comum o desenvolvimento de
doenças como a depressão e distúrbios cardiovasculares, entre outras, frutos do exercício de
trabalho desgastante26,27; Um dos fatores contribuintes para esse desgaste fruto da angústia é a falta
ou o pouco conhecimento que os familiares/cuidadores têm acerca do processo de doença14,21,28,29.
Em contraponto, foram encontrados alguns trabalhos em que os cuidadores relataram que o
processo de cuidado com o idoso com DA, mesmo que desgastante, era algo gratificante para
eles5,11. Tratar os esses casos a partir da melhora do humor do cuidador do idoso com DA é uma
ferramenta importante para a atenuação da sua carga de trabalho que pode se desenvolver,
tornando-o menos penoso30,31,32.
Portanto, é papel da enfermagem cuidar também daquele que cuida, com o objetivo de
diminuir a sensação da carga de trabalho a qual o cuidador do idoso com DA carrega 33,34. Realizar
um planejamento de cuidados que envolva também o cuidador pode ser uma estratégia utilizada de
forma particular para cada caso35.
Cuidados de enfermagem na melhoria da qualidade de vida do idoso com DA
O cuidado direcionado ao idoso portador de DA, tem relação direta com o nível de
independência funcional e avaliação cognitiva destes pacientes. Estes devem ser beneficiados por
um cuidado que vise promover autonomia, individualidade, comunicação, funcionalidade e
estimulação para realização das atividades de vida diária. As vivências de tarefas em grupo e
trabalhos manuais facilitam a socialização, estimulam a autoestima e desenvolvem a independência
deste idoso36,37.
O enfermeiro, gerente do cuidado, deve demonstrar conhecimento acerca do nível de
dependência dos portadores da doença de Alzheimer e pode planejar e executar atividades de
cuidado ao paciente e a família38, tendo em vista evitar o avanço da doença. Por este agravo à saúde
ter etiologia e cura ainda desconhecidas ocorre a fragilização do plano de cuidados ao idoso
acometido e a necessidade de maior investigação e investimentos em estudos e novos métodos que
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visem maiores discussões relacionadas ao assunto e identificação do grau da demência e da atenção
necessária, objetivando novas formas de cuidar34,39.
É importante que se perpetue interferêncas educativas e aconselhamento, por parte dos
enfermeiros, que habilitem o cuidador para lidar com as necessidades do paciente, inclusive nos
cuidados paliativos, tendo como objetivo amenizar o seu sofrimento durante esse processo de
adoecimento. As práticas de cuidados em enfermagem, àqueles em estágio avançado da doença
crônico degenerativa, torna–se mais difícil, em decorrência da adição progressiva de limitações
físicas e alterações emocionais ocorridas, incluindo o comprometimento de sua identidade40,41.
De maneira geral, para que haja o manejo adequado do binômio idoso e familiar/cuidador
com DA é notável a importância de identificar as dificuldades no cuidado ao indivíduo com DA,
uma vez que permite a implementação de propostas de cuidados de enfermagem que promovam
melhora da qualidade de vida42,43 como: estimular a participação do acadêmico de enfermagem em
atividades referentes ao assunto; desenvolvimento de um grupo de apoio para a troca de
experiências e promoção de práticas educativas32; assistir o indivíduo com DA e seu cuidador em
seu território; desenvolvimento de programas de educação e capacitação de familiares/cuidadores e
demais profissionais da saúde, encorajamento de conversas sobre cuidados paliativos, desmistificar
o cuidado ao paciente com DA44,45; e estimular o desenvolvimento de pesquisas. Para isso, a
formação de profissionais mais sensíveis às questões referentes à demência, é necessária9,11,14,46-51.
CONCLUSÃO
A DA já tem sido considerado um problema de saúde pública por esse motivo, os
profissionais da saúde devem estar aptos a atender às necessidades de saúde da população.
Alcançar a atenção de qualidade ao idoso com DA envolve diversos aspectos de sua vida.
Por isso, o cuidado voltado para o indivíduo com DA de forma a respeitar às suas necessidades
como um ser complexo, no que diz respeito à sua composição biopsicossocial, envolve, além do
tratamento da doença em si, outros assuntos que influenciam, direta ou indiretamente, na saúde da
pessoa idosa portadora de DA.
Com esse intuito, a atenção à saúde do familiar/cuidador do idoso com DA também deve ser
um foco de trabalho da equipe de saúde, pois pelo que foi constatado com a pesquisa realizada, a
qualidade de vida do familiar/cuidador tem impacto significativo na saúdo do idoso com DA. Além
disso, o trabalho multi e transdisciplinar da equipe da saúde é a forma mais indicada de atuar junto
ao binômio idoso e familiar/cuidador e idoso com DA trazendo melhoras significativas para o
tratamento. Envolver o discente desde a formação nesse tipo de atenção à saúde é relevante para a
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construção de um cuidado mais eficaz e com maiores resultados na qualidade de vida das pessoas
envolvidas.
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