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1. Resumo 

 Neste estudo as autoras utilizam o método da pesquisa bibliográfica para 

investigar estratégias de abordagem dos portadores da Doença de Alzheimer 

hospitalizados. Os resultados são descritos segundo as categorias: comunicação 

e devaneio; vagar; higiene pessoal e vestuário; alimentação; terapêutica 

medicamentosa; e, alucinação e delírio.  

2. Introdução 

 Com o aumento da expectativa de vida, presenciamos o envelhecimento 

progressivo da população que, por sua vez, acarreta no aumento de doenças 

caracteristicamente senis, tais como a demência (ZIMERMAN, 2000, p. 14). A 

demência irreversível mais comum é a Doença de Alzheimer.  

 A Doença de Alzheimer é uma doença degenerativa, progressiva, que 

acomete o cérebro ocasionando prejuízo de funções corticais como memória, 

linguagem, pensamento, cálculo, orientação, compreensão e julgamento, além de 

comprometimento do aspecto emocional, motivacional e social (OMS, 1993).  

 Diante dos comportamentos característicos da doença muitas vezes a 

equipe de enfermagem não sabe como abordar os pacientes. Esta situação pode 

gerar conflitos na relação com pacientes e familiares, dificultando a assistência. 

Assim, para minimizar esta situação, consideramos necessário obter subsídios 

para orientar a equipe de enfermagem a realizar uma abordagem adequada junto 

aos pacientes portadores de DA hospitalizados. 

 

3. Objetivo 

 Descrever estratégias de abordagem aos portadores de DA hospitalizados. 

4. Metodologia 

 Trata-se de pesquisa bibliográfica utilizando livros e artigos científicos 

publicados de 2005 a 2015. As fontes da busca bibliográfica foram a BVS e 

BIREME, nas bases de dados eletrônicas SCIELO, MEDLINE, LILACS e BDenf. 

As palavras-chave pesquisadas foram: Alzheimer; enfermagem; demência; 

envelhecimento; idoso hospitalizado. 

 



2 
 

5. Desenvolvimento 

 O quadro clínico da DA é classificado em quatro fases. Na fase inicial há 

dificuldade para orientação têmporo-espacial, elaboração de frases e de memória. 

São indícios de mudança de fase as alterações no sono e repetição (SAYEG, 

2011, pág. 54; MONTAÑO, RAMOS, 2013, pág. 111). Na fase intermediária 

ocorre vagar, dificuldade para reconhecer familiares e alucinações. No fim desta 

fase surgem as dificuldades motoras e emagrecimento acentuado. É próprio da 

fase final quedas com fraturas, cognição ausente e incapacidade de se 

comunicar. O confinamento ao leito assinala a passagem para a fase terminal 

(SAYEG, 2011, pág. 55; GALLUCCI et al, 2005, pág. 120). 

 Na fase inicial da Doença de Alzheimer o paciente ainda mantém um grau 

satisfatório de autonomia e independência em suas atividades de vida diária 

(AVD). As dificuldades do paciente começam a impactar negativamente sua 

qualidade de vida quando a DA evolui para a fase intermediária e muito mais 

acentuadamente nas fases final e terminal (ZIDAN et al, 2012, pág. 165). 

 A demanda de cuidados visa o tratamento pontual das patologias agudas 

que causam a hospitalização do paciente, sem considerar outros fatores 

importantes tais como necessidades de suporte e esclarecimento aos familiares, 

observação das limitações cognitivas e comportamentais do paciente e o 

prognóstico da doença (POLTRONIERE et al, 2011, pág. 277). 

6. Resultados Preliminares 

 As estratégias de abordagem dos pacientes com DA hospitalizados são: 

Comunicação e devaneio: usar tom de voz calmo, frases simples e curtas, dar 

respostas neutras, interpretar expressões faciais e o olhar (LOKVIG; BECKER, 

2005; SAVONITTI, 2005).  

Vagar: manter ambiente calmo e previsível, identificar o paciente com pulseira de 

identificação e anotação no prontuário, proporcionar atividade física (SMELTZER 

et al, 2011; LOKVIG; BECKER, 2005; SAVONITTI, 2005). 

Higiene e vestuário: dar banhos no mesmo horário, usar vestes com velcros e 

sapatos mocassim (LOKVIG; BECKER, 2005; SAVONITTI, 2005). 

Alimentação: oferecer líquidos e alimentos familiares, mornos e cortados 

(SMELTZER et al, 2011; SAVONITTI, 2005). 
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Terapêutica medicamentosa: disfarçar o gosto desagradável do medicamento, 

substituir comprimidos por líquidos (SMELTZER et al, 2011). 

Alucinação e delírio: acalmar o paciente, desfazendo verbalmente a cena, evitar 

fármacos tóxicos (LOKVIG; BECKER, 2005; SAVONITTI, 2005). 
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