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1.Resumo 

Este estudo visa investigar, por meio de uma pesquisa bibliográfica, os fatores 

que afetam a qualidade de vida dos cuidadores de pacientes com Doença de 

Alzheimer (DA). Os resultados são discutidos segundo as categorias: financeiro; 

social e afetiva; emocional; e  sobrecarga física.  

2.Introdução 

A DA é uma doença cerebral degenerativa e irreversível, marcada por perdas 

graduais da função cognitiva, distúrbios do comportamento e afeto, que leva o 

paciente a apresentar déficit no autocuidado, necessitando de cuidadores para suprir 

suas exigências básicas (FERREIRA; AGUIAR; MENESES, 2014).  

Na maioria das vezes, esse cuidador é da família e geralmente são mulheres 

(BORGHI et al, 2011). Como consequência do processo de cuidar o cuidador pode 

tornar-se suscetível a doenças físicas, depressão, perda de peso, insônia, estresse, 

ansiedade e sentimento de isolamento (SILVA; PASSOS; BARRETO, 2012). 

Neste contexto, este estudo visa pesquisar os fatores que afetam a qualidade 

de vida de cuidadores de pacientes com DA, para subsidiar uma abordagem 

humanizada do enfermeiro, não apenas dos pacientes mas também daqueles que 

os cuidam.  

3. Objetivo 

Identificar os fatores que afetam a qualidade de vida dos cuidadores de 

pacientes com doença de Alzheimer. 

4. Metodologia  

O método  deste estudo foi a pesquisa bibliográfica, utilizando artigos 

científicos publicados entre 2006 e 2015. As buscas bibliográficas foram realizadas 

na BVS e nas bases de dados eletrônicas Scielo, Lilacs e PubMed, investigando as 

palavras-chave: doença de Alzheimer, cuidador, familiar cuidador, qualidade de vida 

idoso, envelhecimento. 

5. Desenvolvimento 

A evolução da DA é dividida em três fases: leve, moderada e avançada: Na 

fase inicial o paciente pode apresentar perda de memória recente,  desorientação, 

alteração humoral e agressividade (ABRAZ, 2015). Na segunda fase as limitações 

ficam mais expressas e graves, como déficit de memória e aprendizado; indiferença, 

hostilidade, comunicação confusa e agitação (AZEVEDO et al, 2010). No estado 

grave da doença a dependência é maior, com dificuldade de reconhecer pessoas e 



locais, alimentar-se, entender o que acontece ao seu redor; pode apresentar 

incontinências e dificuldade para deambular, podendo ficar acamado (ABRAZ, 2015). 

Diante deste quadro clinico, o cuidador/familiar pode enfrentar uma 

sobrecarga de responsabilidades e trabalho que afeta sua qualidade de vida. Para 

Ferreira; Aguiar; Meneses (2014), a qualidade de vida é compreendida como a 

percepção que o homem tem de sua posição na vida, dentro do contexto de sua 

cultura nas quais vive em relação a seus objetivos. 

6. Resultados Preliminares 

4.1 Fator Financeiro - Os  cuidadores se doam totalmente à assistência, sem tempo 

para exercerem trabalhos remunerados, causando instabilidade econômica . A falta 

de recursos financeiros para adequar as demandas de cuidados adequados é um 

fator estressante para os cuidadores (MATOS; DECESARO, 2012; NARDI et al , 

2011).   

4.2 Fator Social e Afetivo - A solidão é comum, pelo  isolamento social imposto e 

pelas alterações comportamentais do paciente (FONSECA; PENNA; SOARES, 

2008). Ser cuidador resulta, muitas vezes, deixar de lado sua vida particular para 

assumir a vida do outro. Oliveira; Caldana (2012), mencionam dificuldade de casar, 

construir família ou colocar em risco o casamento pela perda de privacidade, 

dependendo do estágio da doença. 

4.3 Fator Emocional - O cuidar pode ser uma tarefa árdua e complexa acarretando 

sentimento de angustia, insegurança, cansaço, devido à sobrecarga do trabalho 

diário (HORIGUCHI , 2010). Com o progresso da doença o sentimento de solidão é 

vivenciado pelas esposas que cuidam de seus maridos, que nem as reconhecem 

(OLIVEIRA; CALDANA, 2012). 

4.4 Fator de Sobrecarga Física - Com a evolução da dependência, o cuidador pode 

apresentar desgaste físico e dores para suprir a demanda de cuidados (VALIM et al., 

2010).  
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