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1. RESUMO  

 Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo de descrever as 

dificuldades enfrentadas por familiares cuidadores de idosos com doença de 

Alzheimer (DA). Os resultados foram discutidos segundo as categorias: despreparo 

para o cuidado; comprometimento da vida social e de lazer; problemas de saúde; 

sobrecarga de trabalho; dificuldades financeiras e sobrecarga psicoemocionais. 

2. INTRODUÇÃO 

No Brasil é notório o crescimento da população e aumento no número de 

doenças crônico degenerativas, onde se destaca a doença de Alzheimer (ANDRADE 

et al, 2014; ILHA et al, 2014). A DA atinge cerca de 25 milhões de pessoas em todo 

o mundo (ALMEIDA; JARDIM; FRANCO, 2014; LEITE et al 2014;). 

A DA pode ser conceituada como uma doença progressiva, degenerativa e 

irreversível que resulta em danos das funções cognitivas. A DA pode ser dividida em 

três fases/estágios da doença, sendo eles classificados em: leve, moderada e 

severa; podendo ocorrer com a progressão da doença dificuldades motoras, perda 

de memória severa, sintomas psicóticos e deterioração corporal (BAGNE; 

GASPARINO, 2014; ILHA et al, 2014; XIMENES; RICO; PEDREIRA, 2014). 

Como verificamos na literatura, há um aumento significativo do número de 

idosos com DA. O cuidado, muitas vezes, torna-se responsabilidade dos familiares 

cuidadores, causando forte impacto em suas vidas. Assim, questionamos como o 

processo de cuidado do idoso com DA afeta a vida do familiar cuidador. 

3. OBJETIVO  

Descrever as dificuldades enfrentadas por familiares cuidadores de idosos 

com doença de Alzheimer (DA). 

4. METODOLOGIA 

O método foi a pesquisa bibliográfica, utilizando artigos científicos publicados 

entre 2007 a 2016. Foram consultadas as seguintes fontes bibliográficas: BVS e 

bases de dados SCIELO, LILACS e BDENF, com as seguintes palavras-chave: 

doença Alzheimer, idoso, população idosa, dificuldades, cuidador. 

5. DESENVOLVIMENTO 

No decorrer da progressão da DA, aumenta-se a demanda de cuidados e 

supervisão constante, papel frequentemente desempenhado por um membro 

familiar. O cuidador familiar é a pessoa que presta assistência, não remunerada, a 

um amigo ou familiar doente, incapacitado ou idoso (SEIMA; LENARDT, 2011).  



Culturalmente, é comum que a família cuide do idoso quando há a 

necessidade. Esse cuidador vivência sensações simultâneas de depressão, 

ansiedade, cansaço, solidão ao longo do cuidado (XIMENES; RICO; PEDREIRA, 

2014).  

O cuidador familiar desempenha uma importante função na vida de 

portadores com DA, adquirindo responsabilidade extra durante todo o curso da 

doença e envolvendo-se em todos os métodos de cuidados, não é uma tarefa fácil, 

pois demanda dedicação, paciência, energia e tempo (BAGNE; GASPARINO, 2014). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

6.1 Despreparo para o cuidado - O cuidador familiar é fundamental na vida do 

idoso com DA, e muitas vezes, não recebe apoio, treinamento ou preparo específico 

para o cuidado (ILHA et al, 2014; SILVA et al, 2013).  

6.2 Comprometimento da vida social e de lazer – Este dado está relacionado a 

extrema exigência de cuidados diretos ao idoso com DA, influenciando o cotidiano 

do cuidador, alterando sua rotina que antes incluía programas de lazer (ARAÚJO; 

OLIVEIRA; PEREIRA, 2012; BORGHI et al, 2011). 

6.3 Problemas de saúde – É frequente o aparecimento de uma ou mais doenças na 

vida do cuidador, com consequente aumento na utilização de serviços de saúde e 

medicamentos (ARAÚJO; OLIVEIRA; PEREIRA, 2012; SEIMA; LENARDT, 2011). 

6.4 Sobrecarga de trabalho – Esta sobrecarga é advinda do processo de cuidados, 

gerando sentimento de impotência, problemas de saúde, cansaço e irritabilidade. 

Cuidadoras mulheres são mais comuns e sofrem um impacto maior de sobrecarga 

(BORGHI et al, 2011; CRUZ; HAMDAN, 2008). 

6.5 Dificuldades financeiras - As dificuldades financeiras fazem parte da vida do 

cuidador, porque a maioria não exerce atividade remunerada por se dedicar 

exclusivamente aos cuidados com o idoso com DA. As famílias de baixa renda são 

as que mais sofrem (BAGNE; GASPARINO, 2014; BARBOSA et al. 2012).  

6.6 Sobrecarga psicoemocional - Muitas vezes, o cuidador familiar assume o 

cuidado de maneira inesperada, contribuindo significativamente para o surgimento 

do estresse, esgotamento geral do cuidador com consequente sentimento de 

sobrecarga emocional, principalmente quando a saúde do mesmo já é precária 

(ARAÚJO; OLIVEIRA; PEREIRA, 2012; CRUZ; HAMDAN, 2008). 
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