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RESUMO 

 

 

FREITAS, Jailson de Castro. O Enfermeiro Assistencial e os Idosos com a 

doença de Alzheimer: uma pesquisa bibliográfica realizadas em revistas, 

livros, dissertações e teses. São Paulo: Dissertação de mestrado em 

Gerontologia. Programa de estudos Pós-Graduados em Gerontologia; 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2012. 

 

 

É nítido o processo de envelhecimento em que a expectativa de vida humana 

aumenta e, por consequência, há o elevado número de idosos acima 60 anos 

no mundo. Diante disso, torna-se relevante o despertar para novas reflexões 

sobre a questão da doença de Alzheimer em um contexto de envelhecimento 

populacional. O presente estudo é um levantamento bibliográfico de autores 

que pesquisaram sobre a doença de Alzheimer e os cuidados dispensados 

pelo enfermeiro assistencial. Para a realização desta pesquisa, optamos por 

analisar 35 publicações nacionais nas diversas áreas da saúde, como 

enfermagem, medicina e psicologia. Este trabalho de levantamento 

bibliográfico foi realizado no período de janeiro de 2012 a junho de 2012. As 35 

referências analisadas foram retiradas das bases de dados científicos como 

Medline, Lilacs e Scielo, publicadas entre os anos de 2001 a 2012. Este estudo 

evidencia que enfermeiro pode contribuir para desempenhar um importante 

papel nas áreas da gerontologia e neuropsiquiatria geriátrica, por meio do uso 

de suas atribuições e competências profissionais, de modo a orientar familiares 

e cuidadores de idosos acometidos pela doença de Alzheimer, intervindo na 

promoção e qualidade de vida.  

Palavras-chaves: Enfermagem Assistencial; Idoso; Doença de Alzheimer. 
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ABSTRACT 

 

 

FREITAS, Jailson Castro. The Nurse Care and Elderly with Alzheimer's 

disease: A literature search was performed in magazines, books, 

dissertations and theses. São Paulo: Master's thesis in Gerontology. Program 

of Postgraduate Studies in Gerontology, Catholic University of São Paulo, 2012. 

 

Clearly the aging process in which human life expectancy increases and, 

consequently, there is high number of elderly over 60 years the world. Thus, it 

becomes relevant to the awakening to new thoughts on the issue of Alzheimer's 

disease in a context of aging population. This study is a literature of authors 

who researched Alzheimer's disease and the care provided by hospital nurses. 

For this research, we chose examine 35 national publications in various areas 

of health, as nursing, medicine and psychology. This survey work literature 

review was conducted from January 2012 to June 2012. the 35 references were 

removed from the analyzed scientific databases like Medline, Lilacs and Scielo, 

published between the years 2001 to 2012. this study shows that nurses can 

help play an important role in the field of geriatric neuropsychiatry and 

geriatrics, by using their powers and skills, in order to guide family and 

caregivers of patients affected by Alzheimer's disease, intervening in promotion 

and quality of life. 

 

Key-words: Nursing Care; Elderly; Alzheimer's disease. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E PALAVRAS TÉCNICAS 

 

CDR : Escore clínico da demência 

EEF: Escala de estadiamento funcional 

DA: doença de Alzheimer 

DEMÊNCIA: doenças que provocam alteração da memória 

AFAF: Federação espanhola de associações de familiares de enfermos de 

Alzheimer 

APP: Proteína beta amiloide 

ANA: American Nurses Association 

GERIATRIA: Limita ao estudo das doenças da velhice e seu tratamento 

GERONTOLOGIA: Trata do processo do envelhecimento 

ABRAZ: Associação Brasileira de Alzheimer e idoso de alta demência 

NFT: Neurofilamentos 

AB: Beta amiloide 

A2: enzima fosfolipase é um tipo de proteína que acelera reações químicas. 

PLA2: é uma enzima-chave na cascata de liberação do ácido aracdônico. 

SBGG: Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 

AVDS: Atividades da vida diária. 

AVDI: Atividade da vida diária intermediária. 

ANOSMIA: Incapacidade para sentir cheiro, déficit olfatório. 

HIPOCAMPO: É uma estrutura localizada nos lobos temporais do cérebro 

humano, considerada a principal sede da memória e importante componente 

do sistema límbico. Além disso, é relacionado com a navegação espacial. 

ACH: Acetilcolina – o primeiro neurotransmissor descoberto. 

VDRL: Venereal Disease Research Laboratory 

FTA – ABS: Teste de imunofluorescência indireta para a determinação de 

anticorpos contra o Treponema pallidum em soro humano e líquidos biológicos. 

MEEM: Mine exame do estado mental. 

ENTORRINAL: é a área citoarquiteturalmente bem definida do córtex cerebral 

multilaminado, imediatamente caudal ao córtex olfatório do uncus. Esta área é 

a origem do principal sistema fibroso neural aferente para o hipocampo, a 

chamada via perfurante. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lobo_temporal
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro_humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%ADmbico
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rtex_cerebral
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%B3rtex_olfat%C3%B3rio&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Uncus&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipocampo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Via_perfurante&action=edit&redlink=1
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ESTRIADO VENTRAL: é constituído por três estruturas: a substância 

inominada, o núcleo accubems e o tubérculo olfatório. A substância inominada 

situa-se na base do cérebro, superiormente ao trígono olfatório e à substância 

perfurada anterior e ventralmente ao globo pálido e à comissura anterior. O 

núcleo accumbens localiza-se em posição anterior e ventral no cérebro, 

inferiormente ao putâmen (mais especificamente na porção em que ele se liga 

à cabeça do núcleo caudado) e superiormente à substância perfurada anterior. 

O tubérculo olfatório é uma pequena eminência situada posteriormente ao 

trigono olfatório e anteriormente à porção substância perfurada anterior. 

SENESCÊNCIA: É o processo natural de envelhecimento ao nível celular ou o 

conjunto de fenômenos associados a este processo. 

SAE: Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

NEURODEGENERATIVA: Que causa degeneração dos neurônios. 

POST MORTEM: Após morrer. 

ANMNESE: Em outras palavras, é uma entrevista que busca relembrar todos 

os fatos que se relacionam com a doença e à pessoa doente. 

HIPOTIREOIDISMO: É a deficiência dos hormônios produzidos pela glândula 

tireoide a tri-iodotironina (T3) e a tiroxina (T4). 

HIDROCEFALIA: é, de forma genérica, a acumulação de líquido 

cefalorraquidiano (LCR) no interior da cavidade craniana (nos ventrículos ou no 

espaço subaracnóideo), que por sua vez, faz aumentar a pressão intracraniana 

sobre o cérebro, podendo vir a causar lesões no tecido cerebral e aumento e 

inchaço do crânio. 

PREVALÊNCIA: Casos existentes. 

INCIDÊNCIA: Casos novos. 

SUCEPTIBILIDADE: Fragilidade. 

BOXE TATA: É um fator de transcrição que se liga especificamente a uma 

sequência de ADN denominada caixa TATA. Esta sequência de ADN é 

encontrada a 25-30 pares de bases anteriores ao sítio de iniciação da 

transcrição em alguns promotores de genes eucariontes. 

ALELO: São as formas alternativas do mesmo gene. 

EPSILON: Uma espécie de toxina que é secretada como protoxina e sua 

ativação ocorre após clivagem enzimática pela tripsina, resultando em um 

peptídeo. 

CITOESQUELETO: A uma rede de fibras proteicas e túbulos interligados 

presentes nas células eucarióticas, com as funções de sustentação e de 

movimentação. Ele é constituído por três diferentes tipos de fibras: os 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Envelhecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Horm%C3%B4nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tireoide
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tireoide
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tri-iodotironina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tiroxina
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cefalorraquidiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cefalorraquidiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A2nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Factor_de_transcri%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/ADN
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Caixa_TATA&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Promotor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eucarionte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gene
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microtúbulos (formados de uma proteína chamada tubulina), os filamentos 

intermediários e a actina. 

PRESENILINA 1: Cujo gene está mapeado no cromossomo 14. 

PRESENILINA 2:Cujo gene situa-se no cromossomo 1, mostram ter papel 

importante na ocorrência da doença de Alzheimer. 

ATEROSCLEROSE: É uma doença inflamatória crônica na qual ocorre a 

formação de ateromas dentro dos vasos sanguíneos. 

AVE: Acidente Vascular Encefálico. 

DESMIENILIZANTES: É qualquer doença do sistema nervoso na qual a bainha 

de mielina dos neurônios é danificada. 

SEROTONINA: É uma monoamina, isto é, uma molécula envolvida na 

comunicação entre neurônios. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ateroma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mielina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B4nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monoaminas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neur%C3%B4nio
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Quando iniciei o mestrado em gerontologia, meu objetivo inicial era 

pesquisar sobre os processos da elaboração de perdas no envelhecer, esse 

tema sempre me despertou grande curiosidade e interesse, porém, por 

questões diversas, não foi possível desenvolver uma pesquisa que abordasse 

esse tema. Oportunamente surgiu a possibilidade de encarar o desafio de 

realizar um outro estudo que tratasse das perdas do “eu” ou até mesmo da 

ausência dele. A proposta  do novo desafio surgiu como uma oportunidade 

para continuação dos estudos na área, cujo enfoque era oferecer subsídios 

para futuros projetos que delinearão novos olhares sobre as doenças crônicas 

neurodegenerativas, mais especificamente a doença de Alzheimer no cenário 

do envelhecimento populacional, com suas repercussões no indivíduo, na 

família e na sociedade, compreendendo melhor a problemática das demências 

e com isso discutirmos sobre a saúde do idoso (saúde mental) e reabilitação. 

Foi então que me senti motivado a direcionar o tema de pesquisa para outra 

abordagem, por isso considerei importante, partindo dessas ponderações, 

pensar como envelhece o idoso acometido pela doença de Alzheimer e seus 

principais enfrentamentos com a família e a sociedade. 

 A escolha partiu da minha inquietação sobre o assunto, bem como 

de  um convite pessoal para participar de um grupo de estudos na área de 

neurologia do centro de ciências médicas, da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo – FMUSP, na linha de pesquisa que estuda as 

doenças neurodegenerativas, retratadas como demências, tendo como foco 

principal a doença de Alzheimer. É nítido o franco processo de envelhecimento 

em que a expectativa de vida aumenta e por consequência há o elevado 

número de idosos acima 60 anos no mundo. Diante disso, torna-se relevante o 

despertar para novas reflexões sobre a questão da doença de Alzheimer em 

um contexto de envelhecimento populacional.  
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 Para realizar o presente estudo bibliográfico, o objetivo foi levantar 

dados em publicações nacionais sobre o tema. Vale ressaltar que a pesquisa 

bibliográfica não é apenas uma repetição do que já foi dito ou escrito, mas a 

possibilidade de examinar um tema sob um novo enfoque ou abordagem, 

chegando a uma nova conclusão, na qual foram realizados levantamentos da 

produção científica, relacionado aos idosos portadores da doença de Alzheimer 

e a assistência de enfermagem prestada pelo enfermeiro assistencial. A coleta 

dos dados para a realização da pesquisa ocorreu no período de janeiro a junho 

de 2012. Trata-se de 39 publicações nas diversas áreas da saúde, sendo 

artigos, livros, dissertação e teses desenvolvidos no Brasil entre os períodos de 

2000 a 2012. 

 Para Luzardo (2006, p. 13), o envelhecimento é um “fenômeno que 

tem sido observado em todo mundo e constatado não somente nas produções 

das comunidades científicas, mas também na concepção do senso comum”. 

 O envelhecimento não leva inevitavelmente à doença e à 

incapacidade. Muitas pessoas idosas permanecem funcionalmente 

independentes apesar da crescente prevalência de doenças crônicas. 

Entretanto, a doença de Alzheimer aumenta a vulnerabilidade do idoso ao 

declínio funcional (Potter & Perry, 2005). 

 Nos dias de hoje, muitos problemas que afetam a saúde dos idosos 

podem ser considerados fatores de ordem social, mais especificamente de 

ordem econômica. Os problemas de infraestrutura socioeconômica, pessoal e 

familiar predispõem, muitas vezes, os idosos a processos patológicos que 

poderiam ser evitados ou retardados. 

As demências constituem síndromes clínicas caracterizadas 

pela incapacidade parcial ou total das habilidades cognitivas e 

emocional adquiridas com forte indicador para 

comprometimento em executar as atividades diárias de seus 

portadores, tendo maior prevalência em pessoas idosas, por 

apresentar uma grande incidência à medida que a aumenta a 

longevidade da população. Portanto, ressalta-se sobre a 

importância do conhecimento das especificidades 

características desses distúrbios para que se possa com maior 

precisão tornar claro um diagnóstico eficaz e seguro, uma vez 
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que assume proporções cada vez maiores e leva a uma 

sobrecarga social e familiar. (Canineu, 2001, p. 01) 

 

 Canineu (2001, p. 1) ainda explica que  “existem muitos estudos 

epidemiológicos sobre demências realizados em várias regiões do mundo; no 

entanto, o número ainda é pequeno quando comparado ao dos estudos de 

outras afecções comuns na velhice, tais como doenças cardiovasculares, 

osteoporose e neoplasias”.  

 O autor também chama a atenção para as variações percentuais de 

prevalência, as quais decorrem da utilização “das diferentes metodologias 

utilizadas nos diversos protocolos, dos critérios diagnósticos considerados  da 

gravidade de sintomas para estadiamento, da idade média dos grupos 

estudados, da inclusão ou não dos idosos institucionalizados” (idem, p. 1).  

 Canineu (2001, p. 2) estima que  

(...) no mundo inteiro existam atualmente 11 milhões de 

pessoas portadoras da doença de Alzheimer. A projeção é de 

que esse número dobre até 2025. Um estudo realizado em 

1998 pela Associação Americana da doença de Alzheimer 

mostrou que essa doença custa anualmente US$ 33 bilhões, 

sendo 26 US$ bilhões relacionados ao absenteísmo dos 

cuidadores e US$ 7 bilhões com custo da assistência. Não 

existem dados mundiais nem brasileiros sobre o impacto 

financeiro da doença de Alzheimer sobre a sociedade. 

No Brasil, existem também alguns estudos sobre a prevalência 

de distúrbios cognitivos com idosos residentes no Rio de 

Janeiro, evidenciou-se uma prevalência média de 

comprometimento cognitivo de 15%, com variações amplas 

entre os diversos distritos, como por exemplo, 5,9% em 

Copacabana, 29,8% em Santa Cruz. O risco de deficiência 

cognitiva aumentada 1,4 vez na faixa etária compreendida 

entre 70 e 79 anos e 3,8 vezes para faixa etária de 80 anos ou 

mais, quando comparada aos idosos com idade entre 60 e 69 

anos. O aumento do risco foi 20% maior em mulheres e 7 

vezes maior em indivíduos da classe socioeconômica mais 

baixa.  
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 Essa transição demográfica observada reflete diretamente no 

comportamento das ocorrências de saúde e doença, fazendo com que o 

envelhecimento represente motivo de preocupação para a sociedade, levando-

se em consideração o aceso aos serviços de saúde, a qualidade do 

atendimento e a viabilidade da Previdência Social. 

 Luzardo (2006, p. 21) afirma que “o Brasil está no rumo de uma 

revolução etária e que em 25 anos terá o título de ‘país envelhecido’, estando 

às voltas com o controle da mortalidade infantil e epidemias de dengue e febre 

amarela, sendo concomitantemente atingido pelos casos de depressão em 

idosos, doença de Parkinson e doença de Alzheimer”. 

 Diante desse cenário epidemiológico atual, comprova-se, com base 

na literatura científica abordada, que é possível observar o crescente número 

das doenças crônico-neurodegenerativas por ser peculiar à pessoa idosa em 

consequência da longevidade poderão estar presentes e em maior dimensão.  

 Os estudos de base epidemiológica das demências, com os dados 

de incidência e prevalência, têm sido realizados em maior número nos países 

desenvolvidos, fazendo com que esses dados sejam adotados por países em 

desenvolvimento por não existirem estimativas mais relevantes nestes locais.  

 Para Luzardo (2006, p. 22): 

(...) a doença de Alzheimer, conhecida internacionalmente pela 

sigla DA, recebeu esse nome em homenagem ao Dr. Aloís 

Alzheimer, um neurologista alemão que, em 1906, observou e 

descreveu as alterações no tecido cerebral de uma mulher que 

mostrou os primeiros sintomas demenciais, aos 51 anos. 

Naquela época, a causa da morte foi considerada como sendo 

uma doença mental rara, até então desconhecida.  

 

 Schlesinger (2010, p. 25), em um estudo mais recente, reforça que:  

A significância dos achados neuropatológicos em idosos só 

recebeu seu devido peso na década de 1950. O quadro 

neurológico clássico e a perda progressiva da memória 

recente, evoluindo para outras alterações mais tardiamente. 

Em estágios avançados da doença, a mortalidade chega a 54% 
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em 18 meses. O diagnóstico clínico tem acurácia limitada e a 

especificidade contra outras demências varia entre 23 e 88%. 

 

 Observou-se que os cuidados oriundos de redes informais de apoio 

constituídas por filhos, esposos, outros parentes e amigos têm representado a 

mais importante fonte de suporte para pessoa idosa e que, conforme as 

relações estabelecidas entre os idosos e suas famílias, abre-se um leque de 

oportunidades para que os profissionais da saúde possam desenvolver ações 

planejadas inerentes à realidade do idoso junto à família e à comunidade. 

 Dessa forma, conhecer essa realidade por meio das características 

do idoso, do cuidador, seja este profissional ou familiar, analisados sua 

sobrecarga e seu contexto de vida, pode representar uma ferramenta eficiente 

na busca por melhores condições de assistência e qualidade do cuidador. 

 

1.1. Envelhecimento populacional versus doença de Alzheimer 

 O envelhecimento da população é um fato constatado mundialmente 

e tem sido documentado por vários trabalhos publicados nos últimos anos. No 

entanto, o envelhecimento populacional não se refere aos indivíduos, ou a cada 

geração, mas à mudança na faixa etária da população que indica um aumento 

das pessoas acima de determinada idade, considerada como critério o início da 

velhice. O número crescente de idosos deve-se a alguns fatores determinantes, 

como a redução da mortalidade geral, sobretudo a infantil, diminuição das 

taxas de fecundidade e aumento das taxas de sobrevida. Os fatores do 

processo de envelhecimento ocorrem pela ação contínua de estreitamento da 

base da pirâmide etária, tendo como consequência o envelhecimento da 

população (Vermelho, 2004). 

 No entanto, o envelhecimento populacional vem acontecendo de 

forma progressiva  e frequente na vida adulta, mas nem sempre reduz a 

viabilidade do indivíduo. A perda da função ligada à passagem do tempo pode 

contribuir decisivamente para o comprometimento da autonomia dos 

indivíduos. 
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 No processo de envelhecimento, inúmeros agravos à saúde poderão 

surgir em decorrência das várias alterações fisiológicas e funcionais, peculiares 

ao grupo de idosos, tornando o indivíduo mais vulnerável às doenças 

neurodegenerativas. O resultado dessa constatação implica uma demanda 

crescente por serviços de saúde que frequentemente exigem intervenções 

onerosas, devido ao agravamento dessas doenças que, por serem 

crônicodegenerativas, envolvem tecnologia com maior nível de complexidade. 

 A complexidade dos problemas sociais relacionados ao impacto 

provocado pelo aumento da expectativa de vida das pessoas reflete 

diretamente na manutenção da saúde dos idosos e na preservação de sua 

permanência junto à família. Neste contexto está inserida a doença de 

Alzheimer como uma forma de demência que afeta o idoso e compromete 

sobremaneira sua integridade física, mental e social, acarretando uma situação 

de dependência total com cuidados cada vez mais complexos, quase sempre 

realizados no próprio domicílio. Doravante será utilizada a sigla DA com 

referência à doença de Alzheimer, não alterando assim a essência da redação. 

 A DA é uma doença degenerativa e progressiva, geradora de 

múltiplas complicações com enormes custos financeiros, fazendo com que isso 

represente um novo desafio para o poder público, instituições e profissionais de 

saúde, nas esferas tanto de âmbito nacional quanto mundial. Diante desse 

cenário emerge o papel do cuidador, construído subjetivamente  das 

necessidades e as dificuldades cotidianas diante de uma nova realidade, 

exigindo a tomada de decisões e a incorporação de atividades que passam a 

ser de sua inteira responsabilidade. 

A DA é responsável por cerca de 70% de todos os casos de 

demências nos idosos. Quase 4 milhões de pessoas nos 

Estados Unidos são afetadas, e este número provavelmente 

duplicará em 2020 à medida que a população envelhece. A DA 

coloca enormes ônus sobre o paciente, a família e a sociedade; 

estima-se que os gastos anuais diretos e indiretos excedam 

100 bilhões de dólares. A incidência de DA aumenta com a 

idade, e a doença ocorre em até 30% das pessoas com mais 

de 85 anos de idade. A DA tem muitas causas, nenhuma 

inteiramente definida. Todas as causas, contudo, produzem 

achados clínicos e patológicos semelhantes. Patologicamente, 

a doença caracteriza-se pela perda progressiva de neurônios 
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corticais e a formação de placas amiloide e entrelaçados 

neurofibrilares intraneuronais (Cecil, 2005, p. 1023). 

 

1.2. Conceito, caracterização e evolução da doença de Alzheimer 

 Segundo Luzardo, Gorini e Silva, 2006, p. 589): 

 

A doença de Alzheimer, conhecida internacionalmente pela 

sigla DA, recebeu esse nome em homenagem ao Dr. Alois 

Alzheimer, que observou e descreveu as alterações no tecido 

cerebral de uma mulher que mostrou os primeiros sintomas 

demências por volta dos 51 anos. Naquela época, a causa da 

morte foi considerada como sendo uma doença mental até 

então desconhecida. Havia a suposição de que a DA estivesse 

restrita a uma categoria da doença chamada de demência pré-

senil, pois afetava indivíduos com menos de 60 anos de idade. 

Com o tempo foi confirmado que as formas pré-senil e senil, 

apresentavam o mesmo substrato neuropatológico, indicando 

que o conceito da doença é o mesmo independente da idade 

em que ela possa ocorrer.  

 

 Nas últimas décadas do século XX, a DA era frequentemente 

relacionada ao processo de envelhecimento. É o tipo de demência com maior 

chance de se desenvolver nas idades mais avançadas, sendo que o 

envelhecimento constitui o principal fator de risco para o desenvolvimento da 

doença, uma vez que ambos, envelhecimento e demência, compartilham 

qualitativamente das mesmas alterações neuropatológicas, na DA essas 

alterações ocorrem em intensidade muito maior. 

 

 Ainda para Luzardo, Gorini e Silva, 2006, p. 589): 

A DA é a causa mais comum de respostas cognitivas 

inadaptadas. Ela afeta, inicialmente, a formação hipocampal, o 

centro de memória de curto prazo, com posterior 

comprometimento de áreas corticais associativas. Além de 

comprometer a memória, ela afeta a orientação, atenção, 

linguagem, capacidade para resolver problemas e habilidades 

para desempenhar as atividades da vida diária. A degeneração 

é progressiva e variável, sendo possível caracterizar os 

estágios do processo demencial em leve, moderado e severo, 
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mesmo considerando as diferenças individuais que possam 

existir. 

 

 As manifestações da doença geram múltiplas demandas, tornando o 

cuidado uma tarefa difícil de realizar, pois o indivíduo afetado necessitará de 

constantes cuidados e cada vez mais complexos. O cuidador vai sendo 

absorvido concomitantemente ao aumento da carga de cuidados. É a pessoa 

que chama para si a incumbência de realizar as tarefas para as quais o doente 

lesado não tem mais possibilidade; tarefas que vão desde a higiene pessoal 

até a administração financeira da família. 

 Para Soares (et al., 2011, p. 5): 

O aumento da longevidade humana, visto ao longo do século 

passado, fez com que um grande número de indivíduos viesse 

a atingir uma idade crítica para o desenvolvimento de doenças 

neurodegenerativas. Dentre essas, a DA surgiu como a mais 

importante demência da atualidade, atingindo proporções que a 

colocam com grande importância em termos de saúde pública. 

Na Europa, a doença ocorre em 0,02% dos indivíduos com 30 

a 39 anos de idade, sendo mais frequente nas faixas etárias 

mais avançadas, chegando a atingir 10,8% da população com 

80 a 90 anos.  

 

 A prevalência de demência duplica a cada cinco anos após os 60 

anos, resultando em aumento exponencial com a idade. Em estudo 

populacional brasileiro recente, realizado com idosos vivendo na comunidade, 

a prevalência de demência variou de 1,6%, entre os indivíduos com idade de 

65 a 69 anos, a 38,9%, entre aqueles com idade superior a 84 anos (Herrera, 

2000). 

 Nas duas décadas seguintes, a neuroquímica e a genética deixaram 

claro que a DA é uma doença altamente heterogênea, envolvendo alterações 

diversas, o que poderia explicar a dificuldade de se encontrar um tratamento 

eficaz. Já é sabido há muitos anos que a DA tende a se agrupar em algumas 

famílias, apresentando uma herança do tipo autossômica dominante na maioria 
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dos grupos familiares estudados. As estimativas de prevalência de DA familial 

variam muito, indo de 5% a 10% até 50% em diferentes estudos (Selkoe, 

2001).  

 Os estudos de DA familiar deixam claro que existe um componente 

genético bastante importante para o aparecimento da doença, fazendo com 

que o estudo de genes candidatos permita uma compreensão maior da 

mesma, abrindo caminho para futuros estudos terapêuticos. 

 

1.3. Profissional enfermeiro/família versus doença de Alzheimer 

 Conteúdos relativos ao ensino de enfermagem geronto-geriátrica 

foram inseridos nos cursos de Graduação em Enfermagem ao longo do tempo 

e por iniciativa de algumas escolas, independentemente da legislação vigente. 

A enfermagem gerontológica é uma área praticamente nova no ensino de 

Graduação, embora desde 1966 tenha sido declarada uma especialidade pela 

American Nurses Association (ANA). A Divisão de Enfermagem Gerontológica 

desta Associação descreveu, em 1981, um programa para o ensino de 

graduação que previa conhecimentos básicos e o desenvolvimento de 

habilidades em enfermagem (incluindo enfermagem ao idoso) necessários para 

preparar um enfermeiro generalista para a prática em enfermagem 

gerontológica (Oliveira, 2007, p. 27). 

 Oliveira (2007, p. 27) explica também que: “Atualmente, no Brasil 

ainda são escassos, nos cursos de Graduação em Enfermagem, docentes 

especialistas em gerontologia. A maioria dos docentes que ministram tal 

conteúdo busca embasamento teórico por meio de suas experiências com 

idosos ou ainda de conhecimentos obtidos por meio do autoestudo”. 

 Diogo (2004) acredita que para o ensino de enfermagem 

gerontogeriátrica não se deve oferecer conteúdos parciais integrados a outras 

disciplinas para não correr o risco de dilui-los ou reduzi-los ao longo da 

disciplina. Recomenda ainda que  
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(...) os conteúdos sobre o cuidado ao idoso sadio precedam os 

referentes ao cuidado destinado ao idoso enfermo ou 

institucionalizado. Desse modo é permitido ao estudante a 

oportunidade de rever possíveis atitudes negativas sobre a 

velhice, assim como visualizar esta etapa da vida como um 

período de desenvolvimento e bem-estar apesar de poderem 

estar presentes limitações como as doenças crônicas 

degenerativas inerentes à idade. Esta preocupação é 

pertinente, pois os jovens podem trazer consigo conceitos pré-

estabelecidos que na maioria das vezes se alteram após o 

contato com conteúdos teóricos e práticos relacionados ao 

idoso. (Diogo, 2004, p. 01) 

 

 A Política Nacional do Idoso propõe modificações curriculares que 

têm como objetivos produzir conhecimento e discutir o processo de 

envelhecimento, eliminando preconceitos (Brasil, 2005). Mesmo assim, foi 

observado uma carência na formação do profissional enfermeiro para atuar na 

área da saúde do idoso, faltando, assim, um novo olhar para essa clientela que 

está em franco crescimento populacional que precisa de profissionais 

preparados e sensibilizados para essa etapa da vida. 

 A enfermagem gerontológica possibilita o desenvolvimento 

qualificado da atenção à saúde do idoso. Dessa forma, observa-se que a 

enfermagem, parte integrante da equipe de saúde, deve habilitar-se para poder 

atuar de forma mais adequada e especializada na assistência ao idoso. Para 

isso, é preciso que o discente de enfermagem tenha a oportunidade de 

repensar possíveis atitudes desfavoráveis em relação ao idoso, assim como 

perceber que esta etapa da vida corresponde a um período de 

desenvolvimento e de bem-estar apesar de poderem estar presentes limitações 

inerentes à idade (Diogo, 2004). 

 Montanholi (2006, p. 1), em seus estudos explicou que: “os 

discentes que ainda não tiveram, em seus currículos, disciplina relacionada ao 

envelhecimento, apresentaram atitudes desfavoráveis em relação ao idoso, 

modificando-as no decorrer do curso, quando obtiveram conhecimentos nesta 

área”.  Retratou também que: “o enfermeiro pode atuar melhorando a qualidade 

de vida do idoso durante a velhice. No entanto, o papel do enfermeiro em 
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relação ao idoso é abrangente, englobando a educação em saúde, a gerência 

de recursos humanos e de materiais e a realização da assistência qualificada”. 

 Posto isso, verifica-se a necessidade de formar profissionais 

qualificados para atender a crescente população de idosos e suas 

complicações de forma global e individualizada, considerando todos os 

aspectos do envelhecimento. Dessa forma, será possível formar recursos 

humanos cada vez mais interessados, críticos e qualificados para o cuidado 

dos idosos. 

 

1.4. Família e o Idoso Demenciado 

 No que diz respeito às relações de cuidado, Luzardo (2006, p. 27) 

afirma que:  

(...) existem desde o início dos tempos e mesmo os seres 

humanos mais primitivos estavam envolvidos a partir desse 

processo, uma vez que a preservação da vida dos membros de 

um grupo era garantia de perpetuação da espécie. A 

preservação da vida foi adquirida outro formato. O excedente 

da produção agrícola e o surgimento da propriedade privada 

deram as bases para uma nova sociedade. Com isso as 

relações humanas foram transformadas e, por conseguinte, as 

relações de cuidado. 

 

 A família assume o compromisso que transcende a relação de troca. 

O cuidador tem em sua essência o desafio para exercer o cuidado dispensado 

aos seus familiares que envelhecem, sendo que muitas vezes essa velhice 

está acometida por diversas enfermidades. Cuidar do idoso enfermo é um 

desafio para a família, que requer uma dedicação quase que exclusiva, muitas 

vezes o familiar chega ao ponto de se anular para dedicar todo seu tempo para 

cuidar do idoso doente.  

 Luzardo (2006, p. 29), em um estudo qualitativo com famílias de 

origem nipo-brasileiras e brasileiras, investigou como se institui o papel do 

cuidador familiar. Foi observado nos dois grupos que a família é o lócus 
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preferencial para o cuidado, sendo que a principal diferença entre eles não foi a 

atribuição de papéis e tarefas de cuidar, mas os significados atribuídos ao 

cuidado e ao apoio familiar.  

 Para o cuidador, lidar permanentemente com as obrigações diárias 

que envolvem os cuidados com banho, higiene, vestimenta e propriamente o 

manejo com os distúrbios comportamentais do idoso demenciado, pode ou 

poderá ser uma tarefa muito desgastante, mesmo que realizada por pouco 

tempo. A tarefa do cuidador de um idoso com doença de Alzheimer, seja ela 

formal (profissional com formação) ou informal (familiar) exige do cuidador 

dedicação praticamente exclusiva, fazendo com que ele deixe suas atividades, 

em detrimento dos cuidados dispensados. Algumas pessoas, para se 

dedicarem a esses cuidados com idoso demenciado, abandonam seus 

empregos e ocupações, anulando as suas próprias vidas. 

 Estudos evidenciam que o cuidador muitas vezes assume sozinho 

os cuidados com o idoso e, com isso, manifesta frequentemente sensação de 

desconforto e sentimento de solidão, quando não se sente apoiado pelos 

demais membros da família. No entanto, entende-se a necessidade de dividir 

com as outras pessoas o desgaste provocado pelas situações de 

enfrentamento de eventos negativos indicando a vontade de suavizar o impacto 

provocado pela carga das tarefas diárias (Luzardo, 2004). É importante que o 

cuidador familiar possa receber apoio dos demais familiares, bem como de 

profissionais especializados para melhor atender as demandas ocasionadas 

por esta demência.  

 Alguns municípios brasileiros, como São Paulo, Santos, Porto 

Alegre, dentre outros, possuem programas de apoio e acompanhamento à 

família em situação de crise que colocam em risco as vidas de seus membros. 

Porém, nenhum desses programas contempla de forma específica a clientela 

idosa portadora de Alzheimer. O mesmo vale para o Programa Saúde da 

Família, criado em 1993, pelo Ministério da Saúde, com ênfase no cuidado 

comunitário e que somente em anos recentes tem incorporado a atenção ao 

idoso, ainda restrito em alguns municípios e algumas regiões (Pelzer, 2002).  
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 Há um evidente descompasso, no entanto, entre a Política Nacional 

de Saúde do Idoso e a assistência oferecida à população na rede básica de 

saúde, cujos profissionais, além de não priorizarem a atenção ao usuário idoso 

(atendimento qualificado), não possuem em sua grande maioria preparo 

específico na área de Geriatria e Gerontologia (atendimento especializado). A 

disponibilidade dos serviços não é bem distribuída, fazendo com que muitos 

idosos recebam os primeiros cuidados somente nos estágios mais avançados 

de suas doenças. A única organização não governamental voltada 

especificamente para doença de Alzheimer no Brasil é ABRAz – Associação 

Brasileira de Alzheimer e Idosos de Alta Dependência, criada em 1993 com 

regionais na maioria dos estados e que procura dar apoio aos familiares 

(Pelzer, 2002).  

 

1.5. Etiopatogenia da doença de Alzheimer 

 A DA costuma ser categorizada em duas formas: (1) forma 

hereditária ou familiar de início em idade mais baixa, que é extremamente 

incomum e para a qual foram determinadas três anormalidades genéticas 

específicas; e (2) uma forma esporádica mais comum, que ocorre tipicamente 

em pessoas com mais de 65 anos de idade. A DA familiar tem início precoce, 

autossômica dominante, já a doença de Alzheimer esporádica tem início tardio, 

poligênica ou ambiental (Cecil, 2005, p. 1023-1025). 

(...) as formas autossômicas dominantes de início precoce da 

DA dão indícios de patogenia molecular da DA esporádica. A 

demência progressiva e as alterações patológicas 

características da DA são quase universais nos pacientes com 

síndrome de Down (trissonomia do 21) que tenham mais de 30 

anos de idade. Esta observação sugeriu que o cromossomo 21 

abriga um gene responsável pela DA. A beta é um produto de 

clivagem da proteína precursora do amiloide, o gene para o 

qual está no cromossomo 21. O processamento anormal da 

proteína precursora do amiloide em fragmento amiloidogênico 

pode ser importante na patogenia da DA. (Cecil, 2005, p. 1024) 

 A DA caracteriza-se, histologicamente, pela importante degeneração 

sináptica e a partir disso ocorre a morte neuronal que se apresenta através das 
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regiões cerebrais, responsável pelas funções cognitivas e funcional, incluindo o 

córtex cerebral, o hipocampo, o córtex entorrinal e o estriado ventral. Assim, as 

características histopatológicas apresentadas no tecido cerebral dos idosos 

acometidos pela doença de Alzheimer estão presentes nos depósitos de 

escórias fibrilares amiloidais existentes nos endotélios ou paredes dos vasos 

sanguíneos, relacionados a uma gama de diversos tipos de placas senis e 

concentração de filamentos alterados da proteína tau e, a partir disso, a 

construção de emaranhados neurofibrilares (NFT), com isso, acontece a perda 

neuronal e sináptica, bem como ativação da glia e inflamação (Selkoe, 2001). 

 Baseadas nesses marcadores neuropatológicos, foram observadas 

duas hipóteses com a finalidade de desvendar a origem da doença. 

Considerando a hipótese da cascata amiloidal, Sereniki e Vital (2008, p. 8) 

entendem que 

(...) a neurodegeneração na doença de Alzheimer inicia-se com 

a clivagem proteolítica da proteína precursora amiloide (APP) e 

resulta na produção, agregação e deposição da substância 

beta-amiloide (AB) e placas senis. Conforme aponta a hipótese 

colinérgica, a disfunção do sistema colinérgico torna-se 

suficiente para produzir uma deficiência na memória em 

experimento com animal, a qual é semelhante a doença de 

Alzheimer. Cérebros de pacientes com Alzheimer mostraram 

degeneração dos neurônios colinérgicos, ocorrendo também 

uma redução dos marcadores colinérgicos, sendo que a colina 

acetiltransferase e a acetilcolinesterase tiveram suas atividades 

reduzida no córtex cerebral de pacientes portadores da doença 

de Alzheimer. 

 

 Para os autores (Idem, p. 8-9),  

(...) as hipóteses para a neurodegeneração presente na doença 

de Alzheimer envolvem dois tipos de mecanismos: o molecular 

com a hipótese da cascata amiloidal que se configura com a 

clivagem proteolítica anormal da APP, bem como a produção, 

agregação e deposição de placas senis extracelulares e 

formação de novelos neurofibrilares intracelulares. Já na 

hipótese colinérgica há uma redução da atividade da colina 

acetiltransferase e redução da acetilcolinesterase. Em 

complemento ao mecanismo secundário em relação à hipótese 

da cascata amiloidal, há  uma produção de radicais livres, 
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ativação da glia e inflamação com efeito final de morte celular. 

Na hipótese colinérgica, o mecanismo secundário apresenta 

franca redução dos níveis de acetilcolina e redução na 

transmissão colinérgica e consequentemente com resultado 

final de prejuízo cognitivo. 

Na maioria das células, a fosfolipase A2 (PLA2) contribui para 

liberação do ácido araquidônico das membranas de 

fosfolipídeos, o qual é passo fundamental na síntese dos 

principais mediadores da resposta inflamatória. Como a 

fosfatidilcolina é um dos substratos da PLA2, a redução da 

atividade dessa enzima poderia produzir um declínio no 

catabolismo da fosfatidilcolina, reduzindo a colina para síntese 

de acetilcolina, contribuindo ainda mais para a deficiência 

colinérgica na doença de Alzheimer. Em cérebros de pacientes 

portadores da doença de Alzheimer, a redução da atividade da 

acetilcolinesterase no córtex frontal e parietal foi relacionada ao 

início da demência, à quantidade de placas senis e NFT e à 

morte precoce desses pacientes. Assim, a redução da atividade 

da PLA2 em pacientes portadores da doença de Alzheimer 

está diretamente relacionada à severidade da demência e o 

grau do prejuízo cognitivo. 

A outra característica neuropatológica da doença de Alzheimer, 

os NFT, consistem em filamentos helicoidais procedentes da 

hiperfosforilação do citoesqueleto da proteína tau. A hipótese 

da tau e dos NFT sugeriu que, na doença de Alzheimer, a 

função normal da proteína tau de estabilizar os microtúbulos 

neuronais foi prejudicada, e, mais ainda, esses microtúbulos de 

neurônios doentes foram gradualmente substituídos por NFT. 

  

Para Hueb (2008, p. 1): 

A DA é a causa mais comum de doença senil e pré-senil. 

Raramente apresenta sintomas antes dos 50 anos de idade e 

há um aumento progressivo de sua incidência. Nas décadas 

sucessivas originou grandes problemas médicos, sociais e 

econômicos em países com uma proporção crescente de 

pessoas idosas.  

Acomete 5 a 10% dos pacientes acima de 65 anos e 20 a 40% 

daqueles acima dos 85 anos. A maioria dos casos é de 

ocorrência isolada, todavia, em 5 a 10% dos casos verifica-se 

ocorrência familiar. Algumas alterações patológicas idênticas 

àquelas observadas na doença de Alzheimer ocorrem em 
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quase todos os pacientes com trissomia do cromossomo 21 

que sobrevivem além dos 45 anos e, um declínio cognitivo, 

clinicamente demonstrável, pode ser identificado em muitos 

deles. Tem como fatores de risco a idade avançada e história 

familiar positiva. Sua manifestação é a perda lenta e gradual 

das funções cognitivas, entendido como o acometimento do 

aprendizado e realização de tarefas, abrangendo a memória 

anterógrada, reconhecimento, linguagem, destreza, raciocínio e 

resolução de problemas.  

A DA é dividida em três fases: fase inicial, fase intermediária e 

fase avançada. Na fase inicial, o paciente apresenta perda de 

memória recente, dificuldade para aprender e reter novas 

informações, distúrbio da linguagem, dificuldades progressivas 

para atividades da vida diária (AVDs), falta de cuidado com a 

aparência tanto pessoal quanto no trabalho. Na fase 

intermediária, gradativamente um quadro afásico-agnósico-

apráxico se apresenta; necessita de auxílio para a realização 

de AVDs, pode se perder até mesmo dentro de sua própria 

casa. Na fase mais avançadas da enfermidade, o paciente 

encontra-se totalmente dependente e incontinente, pode 

sobrevir completa apatia, incapacidade de deambular, 

convulsões e por fim, o coma e óbito por causas não 

relacionadas à enfermidade primária. 

 

1.6. Abordagens Teóricas: Componentes genéticos e ambientais 

 Para Ferreira et al. (2008, p. 1): 

A DA é provavelmente o resultado de um processo multifatorial 

no qual estão inclusos componentes genéticos e ambientais; 

supõe-se que as características genéticas dos indivíduos 

modulam exposições ambientais. Dentre os fatores de risco 

ambientais, relacionados com o desenvolvimento da doença de 

Alzheimer, encontra-se a exposição ao Alumínio, um metal 

comum no meio ambiente e um dos mais abundantes da crosta 

terrestre. O Alumínio é liberado no meio ambiente por 

processos naturais de erosão do solo, erupções vulcânicas e 

por ações antropogênicas. A fonte mais importante de 

obtenção do metal é a bauxita, que contém 55% de Óxido de 

Alumínio. A maior parte da ingestão de Alumínio provém da 

alimentação, através de diferentes formas: alimentos 

contaminados por Alumínio, água (forma mais biodisponível 

para ser absorvido pelo intestino), e alimentos industrializados 

que possuem o Alumínio como conservantes e/ou corantes. Em 

1973, foi publicado o primeiro artigo que demonstrou o 
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aumento de Alumínio no cérebro de pacientes com doença de 

Alzheimer.  

 Os estudos de Sereniki e Vital (2008) concluíram que cerca de 1/3 

dos casos de doença de Alzheimer apresenta familiaridade e se comporta de 

acordo com um padrão de herança monogênica autossômica dominante. Esses 

casos, em geral, são de acometimentos precoce, e famílias extensas têm sido 

periodicamente estudadas. Os pacientes afetados pela DA têm 50% de chance 

de ter filhos também afetados pela patologia. Uma associação entre a DA e a 

síndrome de Down levou à descoberta do primeiro gene da doença de 

Alzheimer no cromossomo 21, o qual é o cromossomo extraenvolvido na 

síndrome de Down. Indivíduos portadores da síndrome de Down apresentaram 

envelhecimento prematuro e praticamente todos apresentaram doença de 

Alzheimer, clínica e neuropatologicamente confirmada, entre 40 e 50 anos de 

idade. Esse primeiro gene a ser identificado na doença de Alzheimer revelou-

se o responsável pela APP, a qual Acumula-se intensamente nas placas senis 

dos cérebros de pacientes portadores da DA. 

 

1.7. Memória: Domínio da Cognição 

 Um dos grandes desafios que a sociedade brasileira enfrentará nas 

próximas décadas, portanto, será como envelhecer evitando o surgimento de 

doenças dessa natureza. Muitos outros quadros patológicos comprometem 

também a cognição, mas há síndromes que  são às vezes potencialmente 

reversíveis, como a depressão severa, o alcoolismo, o hipotireoidismo ou a 

hidrocefalia. Em muitas ocasiões, o comprometimento vascular secundário à 

aterosclerose pode constituir um fator determinante ou agravante das 

disfunções cognitivas dos idosos e/ou das demências. 

Não se deve confundir a chamada síndrome amnésica benigna 

dos idosos com as demências. A síndrome amnésica benigna 

resulta provavelmente da diminuição relativa do número total 

de neurônios e/ou da menor velocidade do fluxo sanguíneo 

regional cerebral. Consiste em leves disfunções na evocação 

(recordação) de memórias, principalmente recentes. 

Frequentemente, os indivíduos não conseguem recordar de 

algo ou de alguém durante horas, até que mais tarde a 
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evocação aparece, muitas vezes de surpresa (no meio da 

noite, por exemplo) (Izquierdo et al. 2007, p. 44-45). 

 Ainda para os autores, 

Muitos pensam que talvez a causa principal desse quadro não 

seja tanto orgânica quanto devido a razões emocionais ou 

sentimentais vinculadas com a memória. O idoso prefere 

lembrar-se dos tempos idos, como aqueles que Borges 

chamava ‘da felicidade; tempos em que sua capacidade física 

e afetiva eram maiores e nos quais não padecia de artrite, 

insuficiências orgânicas, ou perdas de seres queridos, como 

são os que caracterizam a velhice. A amnésia benigna aparece 

também em pessoas jovens ou de meia-idade submetidas a 

cansaço, estresse, ou simples ‘nervosismo’. Não é, portanto, 

característica da idade avançada, nem constitui um sinal de 

envelhecimento prematuro. Suas causas devem ser procuradas 

na fisiologia normal da regulação das memórias pelos sistemas 

moduladores do cérebro (Izquierdo et al., 2007, p. 45). 

 

1.8. Diagnóstico da doença de Alzheimer 

 A DA começa gradualmente e afeta múltiplas funções cognitivas: 

memória, orientação, linguagem, processamento visuoespacial, praxias, 

julgamento e insight. A depressão é precocemente frequente na DA; psicose 

fraca com agitação e desinibição comportamental costumam ocorrer nos 

estágios mais avançados. Os pacientes se tornam dependentes de outros para 

todas as atividades da vida diária. A taxa de progressão da DA é variável, 

geralmente levando de 5 a 15 anos para progredir da apresentação à doença 

avançada. Os critérios de diagnósticos são descritos posteriormente. Embora 

um diagnóstico definitivo de DA exija biópsia (raramente feita) ou confirmada 

por autópsia, estes critérios diagnósticos estabelecem o diagnóstico com mais 

de 85% de especificidade em pacientes moderadamente dementes (Cecil, 

2005, p. 1024). 

 Cecil (2005, p. 1026) também defende que os critérios diagnósticos 

para provável doença de Alzheimer caracteriza-se por declínio progressivo e 

demência estabelecidos por exame clínico e testes do estado mental e 

confirmados por avaliação neuropsicológica. Déficits cognitivos em dois ou 
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mais domínios (inclusive comprometimento da memória). Nível de consciência 

normal a apresentação. Não foi adquirida no desenvolvimento; início entre 40 e 

90 anos de idade. Ausência de outras doenças capazes de causar demência. 

 A mais importante das demências é a doença de Alzheimer (DA). 

Esta se caracteriza por uma perda intensa de capacidade cognitiva, com 

redução de memória declarativa (isto é, aquela que os indivíduos podem 

“declarar” que existe e/ou reconhecem como memória) e dificuldades de 

interação, bem como sintomas psiquiátricos, como apatia, depressão e 

agitação/agressividade, estas últimas principalmente na fase inicial da DA. 

Frequentemente a DA não é detectada durante os primeiros meses de seu 

percurso, quando se apresentam os primeiros sintomas de dificuldades de 

memória. Seu diagnóstico definitivo é, ainda hoje, dependente do exame 

histopatológico do cérebro post-mortem. Em vida, o diagnóstico de DA provável 

é realizado por exclusão de outras formas de demências e da aplicação de 

testes neuropsicológicos especialmente desenhados para avaliar a capacidade 

cognitiva dos pacientes. Some-se à dificuldade de diagnóstico precoce da 

doença o fato de que ainda não existem tratamentos efetivos capazes de curar 

ou impedir o curso da DA, nem tampouco métodos preventivos 

demonstradamente eficazes. (Izquierdo et al., 2007, p. 44). 

 Para que seja fechado o diagnóstico da DA, é necessário que o 

profissional médico tenha um olhar clínico apurado para que não seja 

confundido com outras doenças neurodegenerativas, embora, sabe-se que o 

diagnóstico preciso ocorrerá apenas por meio de necropsia estabelecendo 

assim o diagnóstico definitivo. Apesar de muitos recursos na medicina atual, 

ainda hoje como forma de abordagem inicial e de uma elevada importância 

para definir o diagnóstico, o prognóstico e o comprometimento da demência, de 

qualquer natureza, norteia-se através de um questionário com características 

de recursos aplicados periodicamente que mede a evolução da doença.  

 Esse questionário conhecido como MEEM (Miniexame do Estado 

Mental) tem-se como um importante recurso para orientar a definição, o 

diagnóstico, o prognóstico e a gravidade do estado demencial. Baseia-se em 

um questionário com peculiaridades e recursos que quando aplicados tem a 



 32 

capacidade para mensurar a evolução da doença. Dentre as causas de 

demência conhecidas se destacam a demência multi-infarto, doença de 

Parkinson, com presença dos corpúrculos de Lewis, alcoolismo crônico 

(doença de Wernicke-Korsakoff), neurosífilis, deficiência de vitamina B12, 

hipotireoidismo, tumor cerebral, intoxicação medicamentosa, dentre outras. 

Aliado a suspeita clínica das diferentes etiologias da perda progressiva da 

cognição, vale salientar que podemos recorrer aos exames laboratoriais como 

VDRL e FTA-Abs, hemograma e esfregaço sanguíneo e função tireoidiana, 

para fechar o diagnósticos das demências acima descritas (Hueb, 2008). 

 Entende-se que a DA está completamente relacionada com as 

funções bioquímicas do organismo e suas funções metabólicas alteradas. Com 

base nos levantamentos foi observado que há uma redução na produção de 

acetilcolina (Ach) por consequência da diminuição da colina-acetiltransferase e 

os seus receptores nicotínicos de acetilcolina.  

 Hueb (2008, p. 1) afirma que: 

(...) essa redução ocorre na fenda sináptica dos neurônios 

corticais, especialmente dos lobos temporal, parietal, do 

hipocampo e do núcleo basal de Meynert. Fica entendido 

também que “outros neurotransmissores estão envolvidos tanto 

na gênese quanto na apresentação clínica da doença; dentre 

eles se destacam a serotonina, noradrenalina e a dopamina.  

 

 Ele ainda complementa que em outro momento “o fator de risco é o 

gene de susceptibilidade da Apolipoproteína, que se relaciona com a doença 

de Alzheimer”. 

 Vale salientar que os exames especializados como a tomografia e a 

ressonância magnética de crânio são de grande relevância no intuito de 

investigação das possíveis alterações cerebral como a presença de grandes 

quantidades de focos de embolia, estado degenerativo da substância negra e 

tálamo (o que pode indicar a doença de Parkinson) e massas uni ou 

multifocais. Hueb (2008) aponta que por meio da análise desses resultados 



 33 

terá subsídios importantes para realizar um diagnóstico com maior nível de 

precisão. 

 A DA também está associada a uma diminuição do olfato (anosmia), 

sendo que esta alteração poderá está caracterizada como primeiro sinal da 

doenças, embora  sabe-se que existam outras enfermidades que também 

causam esse tipo de alteração fisiopatológica. Para Nakasato (2005, p. 1), 

“olfação é o primeiro órgão dos sentidos a se desenvolver embriologicamente”. 

Além disso, serve como importante instrumento de alerta contra incêndios, 

escapes de gás e alimentos estragados. Sua disfunção acarreta importantes 

perdas sociais, principalmente em bombeiros, empregados de empresas de 

perfumes ou gourmets.  

 Nakasato (2005, p. 1) acrescenta que qualquer distúrbio 

apresentado a este órgão dos sentidos esta relacionado com “o estado 

anatômico do epitélio nasal e do sistema nervoso central e periférico, portanto 

as mínimas alterações na olfação pode ser um sinal precoce em desordens 

neurológicas como na doença de Alzheimer”, e vale ressaltar que “o limiar 

olfatório diminui com a idade (1% ao ano), sendo esse efeito menor nas 

mulheres que nos homens”. 

 Ainda para o autor, os idosos têm uma taxa maior de declínio da 

olfação para uns odores do que para outros, diminui a habilidade para 

discriminar o sabor na comida do dia a dia. Essa diminuição olfatória se deve 

ao processo fisiológico de envelhecimento, ocorrendo na sexta e sétima 

décadas, ou à doença de Alzheimer. 

 

1.9. Avaliação das funções cognitiva e funcional 

 A demência é hoje o problema de saúde mental que mais 

rapidamente cresce em importância e número. A incidência anual de demência 

também cresce sensivelmente com o envelhecimento. É fundamental, portanto, 

que os profissionais de saúde estejam capacitados para diagnosticar e 

monitorar a evolução dos sintomas desses pacientes. 
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 É importante mencionar que nesse momento, como foi descrito 

anteriormente, juntamente com a diversidade dos exames especializados, não 

ficam descartados os exames complementares, bem como exames físicos e 

aplicação de escalas que venham avaliar os níveis das funções cognitiva e 

funcional. Não serão discutidas sobre nenhuma das escalas que avaliam as 

funções “cognitiva e funcional” nesse momento do levantamento bibliográfico, 

uma vez que o objetivo maior deste estudo é realizar uma investigação sobre a 

doença de Alzheimer e os cuidados dispensados pelo enfermeiro assistencial. 

 Embora se saiba da sua importância para o auxílio e complemento 

na avaliação dos possíveis ou não déficits cognitivo e funcional da pessoa 

idosa, os estudos sobre as situações de idosos demenciados é tido como algo 

recente entre os profissionais de enfermagem, estando assim mais restrito 

muitas vezes ao profissional médico com a especialidade em neurologia e ou 

psiquiatria.  

 Porém o conhecimento das necessidades e do grau de dependência 

desses idosos para realização das atividades de vida diária (AVDs) possam 

auxiliar o enfermeiro assistencial na sistematização da assistência de 

enfermagem (SAE) de forma humanizada e individualizada, principalmente no 

domicílio, para que possa atuar com a família na atenção básica da saúde.  

 Ao lidar com este grupo de pacientes, esse profissional precisa estar 

devidamente capacitado para realizar consultas e intervenções de 

enfermagem, assim como orientar devidamente a família e/ou cuidadores. 

Portanto, é importante buscar na literatura científica conhecimentos sobre a 

doença, os sintomas psicológicos e comportamentais dessa síndrome 

demencial e sobre o manejo não farmacológico desses sintomas, habilitando-

se para integrar a equipe multidisciplinar que cuida dos portadores da doença 

de Alzheimer, tomando como base a educação em saúde e objetivando a 

promoção do funcionamento cognitivo e do bem estar funcional. 

 Aprofundar-se nessas questões torna-se de grande relevância em 

decorrência do aumento de casos dessa enfermidade. Essa crescente 

demanda está relacionada ao aumento do número de idosos no mundo. No 
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entanto, percebe-se a grande necessidade de maior entendimento e preparo 

do profissional enfermeiro no cuidado prestado aos pacientes portadores da 

DA, sendo que na maioria dos casos ficam destinados aos cuidados da família 

e/ou cuidador.  

 Portanto, a justificativa desse estudo busca conhecer as influências 

desses conteúdos e com isso sensibilizar-se para essa fase tão delicada e que 

requer tanta atenção e envolvimento por parte da saúde da sociedade. Ainda 

assim, vale salientar que os cuidados prestados ao portador de Alzheimer 

devem ser específicos, levando em conta que o mesmo fica limitado em suas 

atividades da vida diária, permanecendo sobre os cuidados dos familiares ou 

cuidadores, porém as pesquisas indicam que muitos deles não possuem 

conhecimentos fundamentais necessários sobre a doença, para o cuidado com 

a paciente. 

 Trabalhando como supervisor de estágios na área da saúde do 

Idoso na clínica médica geral do Hospital Estadual na região da grande São 

Paulo há dois anos, pude conviver de perto com os idosos assistidos por este 

serviço, bem como com seus familiares ou não. Participei de muitos momentos 

de suas vidas, de alegrias, de tristezas, de vitórias, de frustrações, morte e etc.  

 Devido a esse tempo de convivência, pude notar as dificuldades 

enfrentadas pelos paciente, cuidador ou familiar ao necessitarem de uma 

assistência à saúde, por algum tipo de acometimento clínico ou cirúrgico. 

Muitas vezes o idoso hospitalizado fica sozinho, largado e exposto aos 

sentimentos de angústia, medo e solidão. Quando acometido por alguma 

demência, esse fica apresentando maior índice de agitação psicomotora e 

permanente desorientação, evoluindo assim mais rapidamente para debilidade 

física e mental. 

 Tais situações, vistas quase que rotineiramente, causaram-me 

grande preocupação e, em razão disso, decidi, num primeiro momento, 

levantar o perfil dos idosos internados na clínica e para minha surpresa o maior 

índice de idosos sem acompanhante ou em situação de abandono eram os 

idosos com algum tipo de demência. 
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 Num segundo momento, decidi avaliar qual a percepção do profissional 

enfermeiro sobre os cuidados dispensados aos pacientes demenciados e sem 

acompanhantes, se havia plano de cuidados e intervenções de enfermagem 

para melhor atender a esse idoso nesse cenário. A partir daí, juntamente com 

meus alunos, adaptamos escalas que avaliassem o nível de disfunção 

cognitiva e intelectual desses pacientes idosos e com a equipe de enfermagem 

traçamos planos de cuidados para melhor assistir a esse público. 
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2. OBJETIVO 

 

 

 O objetivo deste trabalho é identificar e analisar trabalhos científicos, 

literaturas, artigos que abordem sobre o enfermeiro e o idoso demenciado pela 

doença de Alzheimer, para que possamos aprimorar nossos conhecimentos, 

prestando assim uma assistência de enfermagem atualizada, segura e de 

qualidade para o idoso afetado por esta demência. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

 Este trabalho é uma pesquisa de revisão bibliográfica. Segundo 

Falbo (2010, p. 10), a pesquisa bibliográfica é definida  como “o processo de 

levantamento e análise do que já foi publicado sobre o tema de pesquisa 

escolhido, permitindo efetuar um mapeamento do que já foi escrito e de quem 

já escreveu algo sobre o tema da pesquisa”.  

 Trata-se de um processo dinâmico que visa alinhar o tema da 

pesquisa e, com isso, levantar os problemas da pesquisa, definindo e 

realinhando os seus objetivos. Para Falbo (2010, p. 10), este tipo de pesquisa 

auxilia o pesquisador a ampliar os conhecimentos sobre o enfermeiro e os 

idosos com a doença de Alzheimer, a partir do que foi observado em relação 

ao aumento da incidência do número de casos e a falta de conhecimentos em 

relação à doença, com a finalidade de proporcionar uma assistência de 

enfermagem sistemática. A revisão teórica visa inserir o problema de pesquisa 

dentro de um quadro de referência teórica para explicá-lo. 

 Lima e Mioto (2007, p. 1) afirmam que “a pesquisa bibliográfica é um 

procedimento metodológico importante na produção do conhecimento científico 

capaz de gerar, especialmente em temas pouco explorados, a postulação de 

hipóteses ou interpretações que servirão de ponto de partida para outras 

pesquisas”.  

 A revisão da literatura foi construída por meio da leitura de capítulos 

de livros, artigos originais, artigos de revisões, teses e dissertações, bem como 

da utilização de recursos informatizados para consulta em bases de dados. 

Apresenta duas subseções, a saber: O idoso e a doença de Alzheimer e o 

contexto da enfermagem. 

 Após uma pré-análise do total de 65 referências obtidas, foram 

excluídas 26 publicações, sendo oito redigidas por outros profissionais não 

enfermeiros, duas referências com dados incorretos que impossibilitam sua 
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localização e 16 referências publicadas em periódicos que não fazem parte das 

bibliotecas nacionais. Como resultado final desta busca, foram obtidas 39 

publicações na área de enfermagem, medicina, psicologia cujo assunto era a 

doença de Alzheimer e o cuidado dispensado pelo enfermeiro, sendo cópias 

xerográficas de artigos de periódicos e resumos de monografias, dissertações 

e teses, e capítulos de livros.  

 Este trabalho de levantamento bibliográfico foi realizado no período 

de Janeiro de 2012 a Junho de 2012. As 39 referências analisadas foram 

retiradas das bases de dados científicos Medline, Lilacs e Scielo, entre os 

livros, dissertações e teses publicadas entre os anos de 2001 a 2012. No total 

foram escolhidos 23 artigos de revistas de depositório nacional, 12 livros, 

sendo que uns foram comprados e outros emprestados, em relação às 

dissertações  e teses  foram duas de cada. Todos os artigos, livros, 

dissertações e teses analisados são de origem nacional. Dessas publicações 

utilizou-se, para fundamentação teórica, as de maior relevância com o tema em 

questão, elaborando-se núcleos temáticos, cujo foco principal é “O enfermeiro 

e os idosos com a doença de Alzheimer: uma pesquisa bibliográfica realizada 

em revistas, livros, dissertações e teses”. 
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4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

 

 

 Ao realizar um estudo mais apurado sobre as 39 publicações 

selecionadas para o levantamento bibliográfico,  constatou-se que 10 dessas 

publicações foram publicadas entre o período de 2000 a 2003; 16 delas foram 

publicadas entre 2004 a 2006; 9 foram publicadas entre 2007 e 2009 e 4 

trabalhos foram publicados entre 2010 a 2012. Dessas publicações, 23 delas 

eram artigos publicados em acervo nacional, 12 são capítulos de livros, 2 são 

teses na área médica e 2 dissertações na área da enfermagem, totalizando 39 

referências.   

 De acordo com o levantamento bibliográfico, podemos observar que 

a maior quantidade de materiais literários encontrados estão atualizados e são 

de fácil acesso. É visível a preocupação das autoridades da área da saúde em 

transmitir informações sobre a doença. Assim sendo, mesmo diante de todas 

essas publicações, percebe-se que ainda faltam conhecimentos e informações 

sobre a doença de Alzheimer que se destina a população leiga em geral. 

 Com base na revisão de literatura são descritos alguns aspectos 

relevantes como conceitos, definições, dados de prevalência, fisiopatologia, 

diagnóstico e tratamento, desta pesquisa, sobre a DA. Todo esse material é 

apresentado e discutido nos estudos atuais do meio acadêmico científico 

levantados com o intuito de atender e esclarecer a partir das necessidades dos 

profissionais no que diz respeito a DA e, também ao enfermeiro assistencial 

que atende ao idoso.  

 

4.1. Contextualizando a velhice e a doença de Alzheimer 

A demência é uma síndrome de disfunção adquirida persistente 

em vários domínios da função intelectual, incluindo a memória, 

a linguagem, a capacidade visual espacial e a cognição 

(abstração, matemática, julgamento e solução de problemas). 
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Os distúrbios de humor e as alterações na personalidade e no 

comportamento frequentemente acompanham a deterioração 

intelectual. A demência resulta em uma ampla variedade de 

condições, incluindo distúrbios degenerativos, vasculares, 

neoplásicos, desmienilizantes, infecciosos, inflamatórios, 

tóxicos, metabólicos e psiquiátricos (Duthie & Katz, 2002, p. 

259).  

(...) O estabelecimento da demência pode ser abrupto (trauma 

ou derrame), mas é frequentemente um processo gradativo. 

Embora a maioria das doenças que levam a demência seja 

progressiva, em alguns casos o seu curso pode ser modificado 

através de intervenções terapêuticas apropriadas. Apesar da 

identificação precisa da causa da demência e do fornecimento 

de tratamento sintomático, os pacientes afetados sofrem 

tipicamente de um comprometimento acentuado e progressivo 

da sua função social e psicológico das doenças que levam a 

demência para os pacientes e suas famílias é assustador 

(Duthie & Katz, 2002, p. 259). 

  

 A DA é caracterizada como uma doença neurodegenerativa e 

progressiva que compromete o cérebro causando inúmeras anormalidades no 

indivíduo como perda da memória dificuldades no raciocínio e pensamento, 

bem como alterações comportamentais e fisiológica demencial. Todas essas 

alterações estão intrinsecamente relacionadas à doença de Alzheimer, pois 

após este evento de desordem neurológica por afetar os neurônios de regiões 

específicas que estão associados com anormalidades do citoesqueleto e 

consequentemente resultam na produção de proteína sináptica na região do 

encéfalo. Kandel, Schwartz & Jessel (2003, p. 1149-1159) afirmam que “em 

todos estes pacientes as funções mentais e atividade da vida diária vão se 

tornando progressivamente prejudicadas e nos estágios tardios esses 

indivíduos ficam mudos ou acamados e normalmente morrem de outra 

doença”. 

A demência é uma preocupação crescente de saúde pública. 

Embora os números específicos variem. Existe um consenso 

de que a incidência e a prevalência da demência aumentam 

com o avanço da idade. Em muitos estudos, relata-se que a 

demência afeta quase 5% da população com idade superior a 

65 anos. A demência é mais frequente no seguimento de 
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crescimento mais rápido da população, aqueles com idade 

superior a 75 anos. Estudos sugerem que 3% da população 

entre as idades de 65 e 74 anos podem sofrer do mal de 

Alzheimer, que se apresenta como a causa mais comum das 

demências. Este número aumenta quase para 19% do grupo 

com idade de 75 a 84 anos, e, entre as pessoas com idade de 

85 anos ou mais, esses números podem se aproximar dos 

50%. (Duthie & Katz, 2002, p. 259)  

 

 Com o aumento da expectativa de vida, a população mundial passou 

a viver mais. No Brasil esse fenômeno está sendo maciçamente constatado. 

Conforme afirma Ramos (2002, p. 72),  “(...) em meados de 2025, existirá a 6ª 

maior população de idosos no planeta – mais de 32 milhões de pessoas com 

60 anos ou mais. Existem as mudanças no perfil de morbidade e mortalidade 

da população, que, ao envelhecer, leva a um aumento da prevalência das 

doenças crônicas não-transmissíveis e o peso dessas doenças nas causas de 

morte”.  

 Com base nessa reflexão teórica sobre a longevidade humana, 

torna-se claro que as pessoas, vivendo mais, também estarão mais 

susceptíveis às enfermidades relacionadas ao envelhecimento, dentre elas 

mais especificamente a DA. Aponta Schlesinger (2010, p. 21) que:  

(...) A demência é responsável por 11% dos anos vividos com 

incapacidade funcional em pessoas acima de 60 anos de idade 

e com o aumento da população de idosos no mundo, este 

problema tende a piorar exponencialmente (....) A prevalência 

de demência dobra a cada 5 anos a partir dos 65 anos. No 

entanto, a prevalência de demência passa de 0,7% no grupo 

etário de 60 a 64 anos, para 39% no ano de 90 a 95 anos. 

 

 A DA, discutida anteriormente como uma enfermidade característica 

do envelhecimento humano, também pode estar relacionada com alguns 

fatores, como ambiental e genético. Fica entendido que na DA os indivíduos 

apresentam sintomas que são frequentemente acompanhados por distúrbios 

de comportamento, como agressividade, alucinações, hiperatividade, 

irritabilidade e depressão.  
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 Além desses sintomas, com o passar do tempo, a sua evolução leva 

o indivíduo a se tornar dependente em suas atividades da vida diária, fazendo 

com que a pessoa idosa acometida por essa doença fique completamente 

incapaz para realizar um simples cuidado relativo à própria higiene pessoal. 

 Os idosos, antes de evoluírem clinicamente com a doença, seguem 

em seus estágios que muitas vezes tornam-se genéricos às diversas 

enfermidades neurodegenerativas, nesse momento ainda se caracteriza-se 

como um distúrbio cognitivo leve. No entanto, esses idosos acometidos pelos 

distúrbios cognitivos leves farão e ou fazem parte de um grupo heterogêneo 

podendo ou não evoluir para estado demencial. Entende-se que, apesar dos 

mais específicos recursos que contribuem para o fechamento do diagnóstico da 

DA, ainda continua sendo o método mais preciso para o diagnóstico a partir do 

anátomo patológico. Schlesinger (2010, p. 26) afirma que, apesar de resultados 

iniciais promissores, ainda não existe tratamento que previna ou modifique o 

processo patológico dessa doença”.  

 Nesse mesmo texto Schlesinger (2010, p. 26) explica também que: 

“as medicações disponíveis melhoram transitoriamente os sintomas cognitivos 

e isso torna premente estudos que aumentem nossa compreensão da doença 

(...)”. 

 

4.2. Neuropatologia da doença de Alzheimer 

 Na compreensão de Duthie & Katz (2002, p. 260), “(...) a DA é a 

causa mais comum de demência em idosos. O estabelecimento da doença é 

insidioso e geralmente pode ocorrer após os 55 anos de idade. O seu curso é 

marcado por uma deterioração gradual da função intelectual, declínio na 

capacidade para realizar atividades de rotina da vida cotidiana e de lidar com 

as alterações na personalidade e no comportamento”.  

 A prática, na visão de Duthie & Katz (2002, p. 260), recomenda que:  

Para fundamentar o diagnóstico da doença de Alzheimer, os 

critérios gerais requerem que o indivíduo tenha entre 40 e 90 

anos de idade, no momento em que são percebidos, ou seja 
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evidenciam-se situações de Alzheimer. Essas situações 

possam demonstrar perda progressiva da memória e 

comprometimento de pelo menos uma das funções 

neuropsicológicas.  

 

 Foi constatado que esses déficits precisam ser documentados por 

meio de um exame padronizados para avaliar o estado mental do indivíduo e 

após isso que seja feita também uma avaliação neuropsicológica. Finalmente, 

não deve existir qualquer outro distúrbio cerebral ou sistêmico que possa ser 

confundido com a demência de Alzheimer (Duthie & Katz, 2002). 

 Luzardo (2006, p. 23) acrescenta que:  

A doença de Alzheimer é a causa mais comum de respostas 

desadaptadas. Ela afeta, inicialmente, a formação hipocampal, 

o centro de memória de curto prazo, com posterior 

comprometimento de áreas corticais associativas. Os principais 

eventos associados à neurodegeneração são formação de 

placas senis, ou placas neuríticas, devido à deposição da 

proteína “beta-amiloide” no espaço extracelular, e de 

emaranhados neurofibrilares, agrupamentos retorcidos de 

fibras de proteínas, relacionados às alterações do estado de 

fosforilação da proteína “tau”, no espaço intracelular. Estas 

duas lesões não são apenas marcadores da degeneração 

neuronal, mas de alguma forma interagem e participam do 

processo que resulta na morte celular. 

 

 A causa da DA de fato não está obviamente explicada e ou 

compreendida, Luzardo (2006) informa que a doença poderá estar relacionada 

a múltiplos fatores de ordem genética, longevidade, dentre outros. No entanto, 

quando os casos têm dois fatores como idade avançada e componente familiar 

agregados, torna-se relevante apresentar diagnósticos com taxas de 

incidências em torno de 32,9% de demência por Alzheimer. Foi entendido 

também que mesmo não tendo uma definição precisa sobre a causa da doença 

é viável afirmar que o indivíduo apresentará alterações em tecidos cerebral, 

que são responsáveis pelas funções orgânicas como a transmissão dos 
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estímulos nervosos causando, assim, respostas desorganizadas ou 

desadaptadas. 

 Com base nesse enfoque, o autor observa-se que a DA é 

apresentada como a forma de demência mais comum em países ocidentais 

chegando a representar 50 a 70% dos casos diagnosticados de demência.  

 Cecil (2005, p. 1020-1021) aponta que: 

Os distúrbios neurológicos afetam os hemisférios cerebrais de 

maneira regionalmente específica ou focal. A velocidade de 

início de sintomas e o ritmo de progressão influenciam a 

extensão dos déficits clínicos como “afasia ou disfasia” que se 

refere à perda ou comprometimento da função da linguagem do 

hemisfério dominante. Já a “agnosia e apraxia”, sendo agnosia 

a incapacidade de reconhecer um estímulo específico, apesar 

da preservação da função sensitiva... (cor, sons, pessoas e 

etc.), apraxia refere-se à incapacidade para realizar tarefas 

motoras aprendidas, apesar de memória e função 

sensitivomotora suficiente para entender os comandos (falta de 

consciência sobre o próprio déficit), e finalmente a “amnésia” 

que consiste na memória e os mecanismos para evocação 

estão localizados no hipocampo do lobo temporal. A 

degeneração do hipocampo ou de suas conexões resulta em 

incapacidade de formar novas memórias e é o 

acompanhamento central da doença de Alzheimer.  

 

 Diante dos relatos apresentados nesta dissertação sobre a DA, 

chega-se a um primeiro consenso de que suas causas ainda não possuem um 

fator exclusivo, próprio, estando exposto ao desconhecido e/ou trata-se 

basicamente de hipóteses geradas por inúmeras pistas. Alguns estudos 

apontam como fatores de risco genéticos (não-modificáveis) a idade, o gênero 

feminino (após os 80 anos), a história familiar positiva (predisposição genética, 

não necessariamente hereditária) e a síndrome de Down (Machado, 2006). 

 Ficando também entendido que, embora os fatores de riscos 

relacionados ao gênero, à genética e à idade, destacam-se também os 

múltiplos fatores como o baixo nível socioeconômico e educacional, trauma 

craniano, tabagismo, alcoolismo, hipotensão e hipertensão arteriais, diminuição 
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de substâncias neuroquímicas (acetilcolina, seratonina), insuficiência cardíaca, 

aterosclerose, acidente vascular encefálico (AVE), estresse psicológico e 

depressão (Machado, 2006). 

 É importante destacar que a literatura consultada reforça também 

que os fatores de risco considerados os não-genéticos, caracterizam-se na 

maioria das vezes como modificáveis e isso acrescenta a importância desse 

conhecimento que favorece possibilidades de serem planejadas e criadas 

medidas para intervenções terapêuticas. Essas intervenções cujo principal 

enfoque é o controle através das medidas possam ser executadas na tentativa 

da prevenção e diminuição da evolução rápida da demência. 

 Os estudos também apontam que a DA está caracterizada como 

uma enfermidade que causa muitos danos, tanto no âmbito individual como 

coletivo, por ser uma doença ocasionada ainda por causas desconhecidas. 

Alguns teóricos afirmam que a DA tem relação com a genética, ou algum tipo 

de exposição situacional. Schlesinger (2010) explica que a longevidade se 

apresenta atualmente como fator importante. Ele também considera que a DA 

apresentará sinais em algum momento da vida longeva dos indivíduos. Em 

outras palavras, a ausência do “eu” traduz-se para o esquecimento, para o 

apagar das lembranças estabelecendo-se dessa forma como um marco 

clássico da DA. 

  Em relação à DA, muitos estudos relatam que a maior incidência 

está concentrada no gênero feminino, ficando assim evidenciado que a 

população feminina está mais susceptível do que a população masculina, é 

isso está notavelmente relacionado ao fato de as mulheres terem maior 

sobrevida do que os homens. Portanto, existem aproximadamente duas vezes 

mais mulheres acometidas pela DA do que homens. Na literatura afirma-se que 

o gênero feminino é constituído como fator de risco somente em mulheres com 

idade mais avançada na faixa etária dos 80 anos de idade ou mais (Pitella, 

2006; Machado, 2006). 

 A DA é considerada uma demência clássica que requer uma 

atenção diferenciada para que seja elucidado o diagnóstico com precisão, não 



 47 

sendo confundida com as demais demências. Apesar de esta doença de 

caráter neurodegenerativo estar relacionada a múltiplos fatores, como idade, 

predisposição genética e ambiental, temos a reafirmação de Machado (2006, p. 

261-279) de que “a história familiar positiva é também ponderada como fator de 

risco essencial para a DA. Assim, quando os membros de uma família têm pelo 

menos um parente de primeiro grau com demência, pode-se dizer que existe 

um componente familial”. 

 Nessa mesma discussão salienta também Machado (2006, p. 261-

279) que “o risco de um parente de primeiro grau desenvolver a doença de 

Alzheimer dependerá da longevidade, conforme dados estimados por um 

estudo que revela 5% em mulheres com 70 anos e 33% com 90 anos. 

Atualmente o fator genético é considerado fator de risco predominante”. 

Aproximadamente ⅓ dos casos da doença de Alzheimer está relacionado com 

laço familiar. Portanto, esses casos apresentarão mais precocemente antes 

dos 65 anos de idade, no caso de indivíduos que não há apresentam 

constatação de relação familiar, estudos concordam que o surgimento da 

demência poderá ter início após os 65 anos de idade (Maciel, 2006). 

 Schlesinger (2010, p. 27) explicita em seus estudos a relação da DA 

com o fator de risco familiar explicando que “muitas mutações nestes genes 

foram subsequentemente encontradas em pacientes com início precoce da 

doença e histórico familiar”. No entanto, (...) “a identificação da sequência da 

proteína precursora de amiloide (APP), e a sequente identificação da mutações 

no gene APP em famílias com formas precoces de DA abriu caminho para a 

compreensão das bases genéticas da DA. Outros genes envolvidos 

diretamente na fisiolopatologia da DA são os genes Presenilina 1 (PSEN1) e 

Presenilina 2 (PSEN 2)”.  

 Explica Machado (2006) que a DA em indivíduos gemelares têm sido 

motivo de estudos nos últimos anos e, com base nos resultados, foram 

observados uma notável incidência da doença entre eles e, por ventura, um 

deles eram acometidos pela demência de Alzheimer, considera-se que a 

diferença em tempo para que o outro venha também a apresentar os distúrbios 

da doença possam chegar por volta de 11 anos de diferença. Rastreamentos 
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realizados na Suécia com gêmeos apontaram enorme influência da herança 

genética para o desenvolvimento da demência por Alzheimer.  

 Vale ressaltar que, em vários estudos de caráter epidemiológico, 

foram apontados uma grande incidência familiar, particularmente em padrão de 

herança autossômica dominante, para a evolução e desenvolvimento da DA de 

início precoce. Por meio de pesquisas genéticas e moleculares realizadas, 

evidenciou-se a presença de estados de mutações capazes de causar a DA. 

Essas mutações genéticas são apresentadas como causadoras de uma 

pequena parcela de casos relacionados com laços familiares que se 

caracterizam como o início precoce da DA (Machado, 2006). 

 Maciel (2006) e Machado (2006) explicam que já foram 

comprovadas mutações em três grupos de genes e suas respectivas proteínas 

anômalas, sendo eles o gene da proteína precursora da beta-amiloide (APP), o 

gene da presenilina 1 (PS-1) e o gene da presenilina 2 (PS-2), localizados nos 

cromossomos 21, 14 e 1. Essas mutações causam alterações no metabolismo 

da APP, favorecendo o aumento de substância amiloide, principal componente 

das placas senis.  

 As bases genéticas da forma tardia não seguem a genética 

Mendeliana, apesar de sua herdabilidade ter sido estimada em 

79% em estudos de 11884 gêmeos com mais de 65 anos na 

Suécia. Alguns grupos procuraram identificar associação entre 

polimorfismos de APP e DA de início tardio, porém sem 

sucesso. O padrão de herança é multifatorial, com múltiplos 

genes envolvidos interagindo com fatores ainda 

desconhecidos. O número de genes envolvidos é estimado 

entre 200 e 400 (Schlesinger, 2010, p. 27-28). 

 

 Em outro momento de seus estudos, Schlesinger (2010, p. 28) 

explica que:  

(....) O gene de maior importância da DA, comprovado em 

inúmeros estudos, é APOE. A associação de polimorfismos do 

gene APOE, situado no cromossomo 19, com a forma tardia da 

DA, representa uma das primeiras associações conclusivas 

entre variantes gênicos e doenças complexas. Há 3 isoformas 
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proteicas da APOE: épsilon-2 (e2), epsilon-3 (e3) e épsilon-4 

(e4). A presença de alelo e4 da APOE aumenta o risco da 

doença e reduz a idade de surgimento dos sintomas. Em 

contraste, a presença de (e2) tem efeito protetor para DA. O 

efeito atribuível populacional dos polimorfismos de APOE é de 

20-25%, devido ao grande efeito de cada polimorfismo e sua 

alta frequência em todas as populações. 

 

 Para Samaia & Filho (2000, p. 6), “o risco aumentado para 

desenvolver DA, exercido pela presença do alelo e4 da APOE, varia de acordo 

com os grupos étnicos. O risco tende a ser maior em japoneses e caucasoides 

e menor entre os africanos e hispânicos. Essa variação do impacto do alelo e4 

em diferentes grupos étnicos pode ser explicada por um estudo recente sobre 

polimorfismo na região promotora da APOE”.  

 Nesse mesmo estudo Samaia & Filho (2000, p. 6) explicam também 

que “a presença de uma mutação no códon 186 do gene TATA boxe da APOE, 

denominada Th1/ E47cs. Esses dados indicam que, em adição ao efeito 

qualitativo dos polimorfismos e2/ e3/ e4 da APOE na susceptibilidade da DA, a 

variação quantitativa da expressão desses alelos determinada por mutações da 

região promotora da APOE é um fator determinante para o desenvolvimento da 

doença”. 

 Schlesinger (2010, p. 29) explicaque “No Brasil, país notoriamente 

miscigenado, alguns estudos de associação foram feitos entre DA e APOE, 

mas não há até o momento estudos genéticos de amostras analisados do 

ponto de vista neuropatológico, somente do ponto de vista clínico. Em nenhum 

momento estas amostras foram analisadas para marcadores de ancestralidade, 

o que é recomendado para a populações miscigenadas como a brasileira.” 

 

4.3. Prevalência e Incidência da Demência de Alzheimer (DA) 

 Sayeg (2012), em seus estudos, demonstrou que no Brasil, não há 

dados objetivos a respeito da DA, porém é possível com base em alguns 
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índices estimar a sua frequência no meio médico. Quando se deseja medir a 

frequência de uma doença, é necessário que dois dados sejam estabelecidos: 

os casos já existentes ou antigos (prevalência) e os novos (incidência). Dá-se o 

nome de prevalência de uma doença ao número de casos que existam, não 

importando se novos ou antigos. Chama-se incidência o número de casos 

novos de uma doença num determinado período de tempo. 

 Em relação ao cálculo da  taxa de prevalência de uma doença, 

segundo Sayeg (2012), a prevalência de uma doença é a proporção de uma 

população que, em um certo momento, é acometida por essa doença. É o 

número de casos que existem, não importando se novos ou antigos, expressos 

em taxa para cem (100) habitantes. 

 Estudos apontam que a DA é tida como a principal enfermidade 

presente na população de idosos, sendo as de caráter neurodegenerativas 

que, em sua prevalência, aumenta especialmente aos 65-95 anos, que 

corresponde a 60% de todas as demências. No entanto, em uma estimativa 

das taxas de incidência e prevalência para DA, foi comprovado que aos 60 

anos de idade a incidência chega aproximadamente a 10% da população. 

Consideravelmente essa mesma taxa dobra a cada cinco anos, por volta dos 

85 anos de idade, sendo entendido que esse dado seja 9 vezes maior do que 

aos 69 anos de idade, assim ultrapassando os 50% aos 90 anos de idade 

(Sayeg, 2012).  

 Pitella (2006) também concorda com Sayeg (2012) quando este 

menciona que o envelhecimento populacional trouxe o aumento da prevalência 

de doenças neurodegenerativas e, dentre elas, há maior destaque para a DA, 

com maior predominância no gênero feminino. Isso deve-se ao fato da 

esperança de vida de as mulheres ultrapassarem até cinco anos mais do que 

os homens. No entanto, o envelhecimento populacional – homens e mulheres – 

é marcado pelo aumento da prevalência das enfermidades de caráter 

neurológico destacando-se a doença de Alzheimer, que é considerada o tipo de 

demência cuja prevalência e incidência progridem dramaticamente com a 

idade, sendo, portanto, mais estudada. 
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 Reafirma Machado (2006, p. 261-279) que: 

A estimativa de indivíduos acometidos pela DA supere 15 

milhões em todo o mundo. Nos Estados Unidos é a quarta 

causa de óbito na faixa etária entre 75 e 84 anos. É 

responsável por cerca de 50% a 60% dos casos na Europa e 

nos Estados Unidos. Projeções já indicavam que no ano 2000 

haveria em torno de 150 milhões de pessoas com algum tipo 

de distúrbio mental no mundo, e mais da metade delas seria 

vítima da DA. 

 

4.4. Diagnóstico da doença de Alzheimer 

 Estudos demonstram que, mesmo diante da evolução da medicina, 

ainda não exista um exame específico que venha elucidar o diagnóstico preciso 

para DA. Explica Ramos (2005) que é de suma importância, ao atender um 

indivíduo idoso com suspeita de estado demencial, a realização de uma 

avaliação médica e neurológica completa visando identificar possíveis 

distúrbios tratáveis com sintomas semelhantes a da doença de Alzheimer, por 

exemplo “depressão, hipotiroidismo, deficiência da vitamina B12, hidrocefalia, 

paralisia”.  

 Dessa forma, o processo necessário para que seja realizado um 

diagnóstico preciso requer que os exames necessários sejam completos com o 

objetivo de excluir falsos resultados, elucidando, assim, um diagnóstico viável 

para DA. Nesse contexto deve-se explorar através dos exames físicos e 

neurológicos como primeiro e de fácil acesso a ser realizado.  

 Esses exames iniciais são importantes para que se percebam 

possíveis alterações no âmbito cognitivo e funcional. Ao lado dos primeiros 

exames, outros dados são coletados pelo enfermeiro assistencial na 

sistematização da assistência de enfermagem – (SAE), sendo mais 

precisamente no momento do exame físico e ananmese – (histórico de 

enfermagem). Essa realização conjunta do trabalho médico/enfermeiro 

apresenta um resultado de 90% de precisão pra o diagnóstico da doença de 

Alzheimer (Ramos, 2005).  
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 Segundo Maciel (2006, p. 88-94):  

(...) o diagnóstico da DA é realizado a partir de uma entrevista 

detalhada, exame físico, avaliação neuropsicológica e exames 

complementares básicos, como análises laboratoriais, 

tomografia computadorizada do crânio, eletrocardiograma, 

radiografia de tórax, eletroencefalograma, provas genéticas 

(APOE genótipo) e ressonância magnética. A Tomografia 

Computadorizada do crânio e a Ressonância Nuclear 

Magnética (RNM) são métodos de imagem cerebral que visam 

a avaliar áreas específicas de importância para a demência de 

Alzheimer, como o hipocampo.  

 

 No entanto, Maciel (2006, p. 88-94) e Ramos (2005, p. 29-32) 

reforçam que:  

(...) a neuroimagem da demência é obtida pelos métodos 

SPECT (Tomografia por Emissão de Fóton Único) e PET 

(Tomografia por Emissão de Pósitrons), que possibilitam a 

observação das alterações das funções cerebrais normais e 

patológicas, ou seja, das partes ativas ou não-ativas do 

cérebro. Também é possível avaliar o funcionamento das 

diferentes regiões do cérebro no desenvolvimento das 

atividades mentais, como pensar, lembrar, falar e ouvir, entre 

outras. Dessa forma, a PET e a SPECT são úteis para estudar 

o fluxo sanguíneo cerebral, o consumo de glicose pelos 

neurônios e a atividade dos neuro receptores cerebrais. Enfim, 

são úteis na avaliação das funções cognitivas. 

 

 Luzardo (2006, p. 25) aponta que: “o diagnóstico da DA não 

representa uma tarefa fácil. Deve ser feito por exclusão e de forma diferencial, 

ou seja, levando em consideração a dificuldade de obter um diagnóstico mais 

preciso, outras doenças vão sendo desconsideradas, no decorrer da 

avaliação”. Comenta também que (...)“a confirmação de demência é o primeiro 

passo, sendo que o diagnóstico diferencial deve preencher os critérios clínico e 

patológico combinados, além das alterações histológicas observadas na 

biópsia cerebral ou exame post mortem (...)”, como placas senis, redes de 

neurofibrilares e corpos granulados em vasos presentes no tecido cerebral, 



 53 

caracterizados por lesões fibrosas e grosseiras que segue todo trajeto do 

córtex doencéfalo, “(...) o que depende da aprovação da família. Mesmo que o 

diagnóstico definitivo seja feito por autópsia”. 

 Vale salientar que, mesmo que o diagnóstico definitivo seja feito por 

autópsia, Luzardo (2006, p. 25) afirma que “não é necessário esperar até a 

morte para saber, com algum grau de certeza, o que está provocando os 

sintomas e comportamentos perturbadores observados”. 

 Atualmente os serviços de saúde têm mais subsídios para  elucidar 

com mais rapidez o entendimento sobre a DA e a partir disso planejar a melhor 

forma de tratamento. Por outro lado, a população apresenta-se leiga ou 

desinformada sobre a doença e sua evolução. Luzardo (2006, p. 25) também 

complementa que “faltam investimentos e ações mais efetivas em programas 

de saúde específicos ao idoso com demência e que alertem a sociedade para 

os primeiros sinais e sintomas, já que em muitos casos a família procura ajuda, 

quando a doença já está em fase avançada”. 

 Machado (apud Freitas et al., 2006) explica, em seus estudos, que o 

momento inicial para instituir o diagnóstico da DA, seja dado a partir do 

diagnóstico do estado demencial do idoso. O segundo momento também 

ocorre no ato do aparecimento e/ou reconhecimento do déficit cognitivo ou não 

cognitivo visíveis, e sua relação com peculiaridades clínicas específicas 

associadas à demência por Alzheimer. Isso possibilita o êxito na avaliação 

cognitiva ou neuropsicológica, a partir da complementação dos exames 

laboratoriais e da imagem neurocerebral. Por meio desses procedimentos, 

busca-se rastrear a DA. 

 Machado (apud Freitas et al., 2006 & Sayeg et al., 2011) expõe que 

a aplicabilidade de métodos avaliativos do estado mental do indivíduo é 

imprescindível para o idoso com suposto déficit cognitivo, bem como ouvir o  

relato dos familiares preocupados com a situação em que se encontra o 

paciente ou mesmo observado durante o ato da consulta. Vale salientar que a 

presença do declínio cognitivo poderá ser percebido numa simples avaliação, 

por meio da aplicação do miniexame do estado mental do indivíduo acometido 
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por alguma doença neurodegenerativa. No entanto, esse exame avalia funções 

cognitivas específicas, como estado de orientação, memória, linguagem e 

atenção, e ou por medidas intervencionistas de caráter mais sofisticados como 

a realização de exames neuropsicológicos realizados por outros profissionais 

especializados na causa, porém de difícil aplicabilidade em um simples 

consultório.  

 A DA vem desafiando os profissionais da área da saúde, 

especialmente a saúde mental, tendo em vista a longevidade humana 

crescente observada na atualidade. Para o enfermeiro, ter um paciente com 

esta patologia apresenta-se como uma tarefa delicada, pois o conhecimento 

sobre as demências, em especial a de Alzheimer ainda requer maior número 

de informações. 

 Lokvig & Becker (2005) complementam que “o idoso acometido pela 

doença de Alzheimer possui uma crescente dificuldade de memorizar, decidir, 

agir e alimentar-se, até atingir o estágio vegetativo. Algumas vezes a doença é 

confundida com o processo de envelhecimento natural”. Sabe-se que o 

indivíduo perde a memória, apresenta também dificuldade para realizar suas 

atividades laborativas, estado de confusão em relação ao tempo e ao espaço, 

alterações na fala durante o diálogo, redução na capacidade de julgamento e 

tomada de decisões, apresentando também alterações no estado do humor e 

personalidade, bem como a evolução para incapacidade de realizar suas 

atividades da vida diária (AVDs) relacionado ao autocuidado, diversão e 

trabalho. 

 Os idosos acometidos pela DA em estados mais avançados da 

doença apresentam grandes riscos de pneumonias aspirativas e, com o evoluir 

da doença, tornam-se acamados. Na velhice o idoso já apresenta dificuldade 

para deglutição, no entanto esse idoso em situação de Alzheimer terá esse 

reflexo bastante diminuído, chegando a evoluir para o uso de sondas enterais, 

como recurso para sua alimentação. Também se sabe que todas essas 

complicações devem ser do conhecimento do profissional enfermeiro, cabendo-

lhe assistir ao idoso em todas as suas necessidades básicas afetadas, e a 
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partir daí criar medidas estratégicas que visem ao melhor cuidado para o idoso 

demenciado. 

 Carvalho & Coutinho (2002) apontam em seus estudos que, outros 

agravantes peculiares da DA compreendem os traumas relacionados às 

fraturas, consequentemente por quedas. A queda para os idosos pode ser 

limitante e até fatal. Para os autores, 78% dos idosos que se acidentam 

apresentam algum quadro demencial.  

 Nesse sentido é de suma importância que o idoso em estado 

demencial necessite de um cuidador. Sabe-se que nesse momento a família 

participa de maneira fundamental na elaboração e execução dos cuidados 

dispensados ao idoso demenciado. E importante também um aporte 

profissional, no sentido de que sirva como explicação para avaliar e orientar os 

cuidados com o idoso, sempre que necessários.  

 Vale salientar que o idoso e sua família precisam de apoio dos 

serviços de saúde pública ou privada, desde o acompanhamento ambulatorial e 

hospitalar quando necessário, garantindo assim um suporte estratégico 

também para quem cuida. 

 

4.5. O Cuidado e a Assistência de Enfermagem 

 A assistência do enfermeiro junto ao idoso, de maneira geral, 

explica-se para o entendimento e conhecimento no sentido de promover a 

saúde. Fica claro, nos estudos realizados, o papel de educador do enfermeiro 

assistencial junto ao idoso e sua família. Também o objetivo educacional 

proposto pela enfermagem implica o retorno da capacidade funcional do idoso. 

Essa reabilitação desenvolve ações que visam ao autocuidado e à melhoria da 

qualidade de vida da pessoa idosa.  

  Os textos pesquisados quando abordam o ambiente hospitalar 

chamam a atenção que uma das principais funções da enfermagem é garantir 

um cuidado eficiente e seguro na execução da prescrição médica que melhor 

atenda às necessidades do indivíduo que se encontra sob seus cuidados. 
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Smelttzer & Bare (2002) afirmam que o papel da enfermagem está focado no 

sentido de garantir uma assistência eficiente e segura encaminhada aos idosos 

acometidos pela DA. Os autores também atentam sobre o papel do enfermeiro 

assistencial na orientação e supervisão da terapêutica medicamentosa dos 

idosos. 

 O enfermeiro assistencial tem um importante papel na realização 

sistematização da assistência de enfermagem voltada para o idoso acometido 

pela doença de Alzheimer, cabendo a este profissional assegurar aos 

familiares e/ou cuidadores informais subsídios que tragam informações e 

orientações através de esclarecimentos embasados em sua competência 

técnica-científica. É importante que, juntamente com a técnica, a delicadeza, a 

ternura façam parte da assistência aos idosos doentes, resgatando vínculos 

afetivos no sentido de passar segurança, minimizando, assim, os possíveis 

medos e dificuldades encontradas pelos familiares e/ou seus cuidadores. 

 Morais (2009, p. 35), em seus estudos, discorre sobre a proximidade 

que a enfermagem tem com a população. Para a autora, é importante “(....) 

assumir um papel fundamental no apoio desses cuidadores, constituindo-se 

como elo entre os mesmos e a equipe multidisciplinar. Contudo, a prática 

evidencia que essa relação nem sempre é observada, considerando que em 

muitas situações não há essa interação entre o enfermeiro e os cuidadores”. 

 Portanto, o cuidar dispensado ao idoso em situação de demência 

por Alzheimer requer que o profissional enfermeiro esteja preparado para 

acolher de forma holística, visando atender às necessidade do idoso 

juntamente com a família. O enfermeiro assistencial assume assim novamente 

o papel de educador utilizando métodos de fácil compreensão nas dinâmicas 

dos cuidados a serem dispensados aos idosos demenciados tanto em seu 

estado inicial quanto em seu estado mais avançado e grave da doença. 

 Na velhice, o estado da capacidade funcional é caracterizado como 

o principal indicador de qualidade de vida, pois o simples ato para realizar 

tarefas diárias, são importantes parâmetros para que a enfermagem tenha uma 

visão abrangente sobre a real situação do idoso em relação ao seu estado 
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demencial e a partir daí avaliar a gravidade e as possíveis sequelas. Desta 

forma, viabiliza-se o desenvolvimento de um plano estratégico de ações 

executáveis que intervém junto à geriatria e à gerontologia, levando em conta 

as necessidades imediatas e intercorrências posteriores na DA (Diogo & 

Duarte, 2006).  

 O profissional enfermeiro deve buscar um maior nível de 

envolvimento tanto com os idosos, como os familiares e cuidadores ao 

transmitir informações técnicas. Assim, o trabalho aos idosos deve ser 

realizado conjuntamente com a família e equipe de saúde no sentido de 

melhorar capacidade de autocuidado, no aumento da autoestima e em 

motivação para aprender e ser – o enfermeiro assistencial – um facilitador e 

multiplicador desses conhecimentos técnicos.  

 Ainda nesse contexto, salienta-se a situação de vida no ambiente 

familiar, mesmo que em algumas situações a enfermagem tenha divergências 

com a família em alguns procedimentos, condutas ou estilo de vida, sem 

expressar julgamento com o idoso acometido pela demência por Alzheimer. 

 Os trabalhos de Diogo e Duarte (2006) chamam atenção sobre o 

papel do enfermeiro assistencial. Nesses, a enfermagem deve estar apta para 

desenvolver atitudes efetivas de atenção à saúde e bem-estar do idoso, dentre 

elas, aceitar suas limitações sem julgá-las, estabelecendo, assim, um 

relacionamento seguro, amável e humanizado, baseado na confiança, no 

respeito mútuo e na empatia.  

 Cabe também à enfermagem estimular a função cognitiva, 

promovendo a segurança física, reduzindo a ansiedade e agitação, melhorando 

a comunicação, promovendo a independência nas atividades de autocuidado, 

atendendo às necessidades de socialização, desenvolvendo a nutrição 

adequada, promovendo dessa forma a atividade e o repouso balanceados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Esta pesquisa, caracterizada como uma dissertação de Mestrado em 

Gerontologia, enfoca o enfermeiro e os idosos com a doença de Alzheimer: 

uma pesquisa bibliográfica realizadas em revistas, livros, dissertações e teses, 

possibilitando  a construção de um marco contextual com base em conceitos e 

concepções acerca do fenômeno envelhecimento populacional e suas 

vertentes demográficas, políticas e epidemiológicas, com destaque para DA, 

conceito, prevalência, impacto fisiopatológico, psicológico, social, familiar e os 

cuidados prestado pelo enfermeiro assistencial. 

 A gerontologia, ciência que estuda o processo de envelhecimento, 

considera de modo mais amplo os seguintes aspectos biológicos, psicológicos, 

sociais e econômicos. O envelhecimento é um fenômeno inexorável. Não deve 

ser considerado, entretanto, causa primária da doença ou morte, mas declínio 

funcional do organismo humano. Velhice é uma etapa da vida. 

 A rápida ascensão da longevidade da população brasileira não foi 

acompanhada pela melhoria na qualidade de vida. O acesso aos serviços de 

saúde ainda é consideravelmente um grande problema para a maior parte da 

população que carece de educação e de saúde. 

 Nosso objetivo foi buscar em publicações científicas a trajetória 

evolutiva da doença no contexto da enfermagem e nas diversas fases da 

doença na velhice e a partir disso identificar os saberes e práticas do 

enfermeiro assistencial junto ao idoso demenciado e a família. Nesse sentido, 

este mergulho no universo das pesquisas foi muito relevante, para responder a 

questionamentos instigados interiormente durante a minha trajetória 

assistencial, bem como a de educador do ensino superior na área da saúde do 

idoso. Dessa forma, esta investigação se configura como um rico resultado de 

informações sobre a doença de Alzheimer, tendo em vista que esta propicia 

informações sobre os saberes e envolvimento do enfermeiro assistencial  no 

cuidado ao idoso demenciado junto ao cuidador seja ele familiar ou não. 
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 Sabe-se que o novo paradigma da saúde aponta formas de cuidar 

que deverão transcender a dimensão biológica, portanto conhecer os saberes, 

práticas, necessidades e sentimentos dos enfermeiros assistencial junto às 

famílias e/ou cuidadores, possibilitando assim vislumbrar outros modos de 

atuação dos profissionais da saúde, com destaque para o enfermeiro, no 

tanger das necessidades voltadas para um conhecimento técnico que subsidia 

a elaboração e planejamento de intervenções com efetividade para essa 

população afetada por estas enfermidades. 

 Pôde-se entender, por meio deste estudo que, apesar de todos os 

avanços tecnológicos, bem como de intensas investigações e elaboração de 

pesquisas científicas sobre o tema doença de Alzheimer, este ainda é 

consideravelmente um assunto complexo e delicado que sempre inspira 

investigações permanentes ao desconhecido na tentativa de desvendar e 

entender sua causa e processo de evolução de forma clara e objetiva. Vale 

salientar que a DA é considerada a epidemia do século XXI, sendo assim um 

importante problema de saúde pública. 

 Uma fala do texto transcrito nesta dissertação que ganhou ênfase e 

torna-se importante ressaltar nesse momento final, foi quando o Dr. 

Schlesinger (2010) relata em seu estudo que a DA, apesar de estar ligada a 

múltiplos fatores, como: etnia, gênero e genética, também tem um forte 

indicador que não fugirá a espécie a menos que a pessoa morra jovem, não 

conseguindo chegar a velhice. Portanto o fator idade está intrinsecamente 

relacionado à DA. O autor explica também que, em algum momento da vida, o 

indivíduo idoso irá apresentar a DA.  

 Cabe também ao enfermeiro assistencial, neste mesmo processo, 

observar, ouvir, oferecer informações, treinar tarefas e habilidade técnicas. O 

cuidador é considerado o elo entre o enfermeiro e o idoso demenciado, 

surgindo, então, um dos maiores desafios para os profissionais de saúde, em 

especial para o enfermeiro assistencial, visando proporcionar práticas 

educativas e atendimento significativo para a pessoa idosa e seu cuidador. Foi 

observado que cada experiência individualizada torna-se extremamente 

importante para o contexto no que diz respeito às percepções culturais e ao 
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papel dos outros elementos como componente familiar, amigos e também a 

comunidade em que estão inseridos. 

 Portanto, fica visível a falta de informações e o desconhecimento 

que são frequentementes citados pelos cuidadores. No entanto, a fragilidade 

nesse processo afeta significativamente para o melhor desempenho e a 

continuidade do cuidado dispensado a população idosa demenciada. O estudo 

nos revela que o enfermeiro assistencial tem uma importantíssima tarefa nos 

que diz respeito a realizar educação e saúde sobre a doença de Alzheimer e os 

cuidados a serem dispensados ao portador. 

 Compartilho com outros pesquisadores o desejo de dar continuidade 

a estudos cujo foco principal é o idoso demenciado pela doença de Alzhemier e 

o enfermeiro assistencial que visa atender às suas necessidade humanas 

básicas afetadas e auxiliar os cuidadores que estão lado a lado para dar a 

continuidade necessárias para o seu devido cuidado. 

 A enfermagem poderá contribuir desempenhando um importante 

papel nas áreas da gerontologia e neuropsiquiatria geriátrica, por meio do uso 

de suas atribuições e competências profissionais, para orientar familiares e 

cuidadores, realização de grupos de autoajuda, visita domiciliares e consultas 

de enfermagem, pautadas na avaliação de instrumentos que avaliem a 

condições cognitiva e funcional do idoso. 

 Desse modo fica claro que o enfermeiro está habilitado a participar 

da equipe multidisciplinar e auxiliar na detecção precoce da doença de 

Alzheimer, evitando com isso o agravamento das condições de saúde do idoso, 

do cuidador e suas possíveis consequências de sobrecarga. 

 O tema não se esgota nesta pesquisa, pois outros estudiosos 

poderão se debruçar também em estudos nesta área. Seguem algumas 

sugestões pertinentes à enfermagem que podem ser instrumentalizadas nas 

mais diversas nuances do cuidar, sendo elas: avaliação da assistência de 

enfermagem no cuidar de idosos acometidos pela doença de Alzheimer; 

implementação da sistematização da assistência de enfermagem – (SAE) em 

caráter residencial; políticas públicas da saúde com ênfase nas demências não 
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se restringindo apenas ao programa do idoso na unidade básica de saúde que 

contempla grosseiramente apenas aos programa de diabetes mellitus e 

hipertensão arterial.  

 Este estudo demonstrou que pesquisas com base nas referências de 

caráter nacional, no que diz respeito à doença de Alzheimer na velhice e o 

enfermeiro assistencial, ainda são incipientes no vasto meio acadêmico, em 

particular no que se refere ao profissional enfermeiro que, na maioria dos 

trabalhos, são dados maior ênfase e/ou importância ao idoso demenciado e ao 

papel do cuidado familiar ou não. Sendo assim, há  lacunas na abordagem de 

assuntos mais desafiadores ou específicos como o desenvolvimento da DA, 

por meio da visão genética, bem como o rastreamentos dos seus 

biomarcadores da DA, dados referentes à prevalência e incidência, gênero e 

etnia.  

 Fica o desejo de que esta pesquisa bibliográfica sirva como 

instrumento para estudos posteriores e contribua para subsídios de outras 

pesquisas e propicie outros estudos sobre o papel do profissional enfermeiro, 

uma vez que esse assunto ainda é considerado carente de reflexão científica. 
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