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Resumo 

Devido ao crescimento da população idosa, aumentam-se as doenças crônico-

degenerativas, entre elas a Doença de Alzheimer (DA). Ela possui diversos sintomas 

que auxiliam na deterioração das funções corticais superiores, além de ser a causa 

mais comum de respostas cognitivas desadaptadas; comprometendo assim a 

memória, a orientação, atenção, linguagem, capacidade para resolver problemas e 

habilidades para desempenhar as atividades da vida diária. O diagnóstico da 

doença, tanto para o doente, como para a família é um momento de dificuldade. 

Com o avançar da doença, são exigidos dos familiares cuidados constantes que os 

fazem vivenciar situações de desgaste físico e psicológico, que os leva aos mais 

variados sentimentos. O presente estudo teve como objetivo ampliar os 

conhecimentos sobre as vivências e sentimentos dos familiares diante do 

adoecimento e da condição de cuidar de pacientes com DA. Foram realizadas cinco 

entrevistas semiestruturadas com familiares de idosos com DA. Elas foram gravadas 

em áudio, transcritas e o discurso analisado numa proposta fenomenológica. A partir 

da análise dos discursos foram identificadas três unidades de significados: 

descobrindo a doença, sinais e sintomas da doença e sentimentos e vivências dos 

familiares. Através destes relatos pode-se perceber a evolução da doença, a 

condição mais dependente do idoso, a necessidade de cuidados dos familiares, o 

sofrimento de ambas as partes e a sobrecarga para os cuidadores. Um dos 

principais impactos para os familiares parece ser a perda gradual de seu ente 

querido, tornando esse processo ainda mais longo e doloroso. Diante deste cenário, 

é de suma importância os cuidados ao idoso com DA, mas extremamente importante 

que os olhares se voltem também para os familiares, visando implementar redes de 

apoio familiar e suporte social, assim como, espaços onde estes sentimentos e 

vivências possam ser acolhidos e elaborados. 

 

1. Introdução 

1.1. O Alzheimer 

O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial e em virtude do 

envelhecimento populacional, há um aumento das doenças crônico-degenerativas 

relacionadas à idade, como as demências (CARAMELLI; BARBOSA, 2002 apud 

CRUZ; HAMDAN, 2008).  



Essas demências possuem diversos sintomas que contribuem para uma 

deterioração das funções corticais superiores, juntamente com indícios de 

agravamento da memória, pensamento, orientação, compreensão, cálculo, 

capacidade de aprendizagem, linguagem e julgamento. Entre elas, a doença de 

Alzheimer (DA) é prevalecente, pois há uma grande incidência da doença, ficando 

entre 50% a 70% (ARRUDA; ALVAREZ; GONÇALVES, 2008). 

De acordo com Canineu [200 -] o Alzheimer denominado senil ocorre com 

pessoas de 60 anos ou mais, no entanto, muito mais raramente ele pode ocorrer 

após os 40 anos sendo chamado de pré-senil. A forma senil tem o curso mais lento, 

sendo considerada uma doença crônica, com comprometimento progressivo.  

Além disso, a doença de Alzheimer é a causa mais comum de respostas 

cognitivas desadaptadas. Ela afeta, inicialmente, a formação hipocampal, o centro 

de memória de curto prazo, e compromete posteriormente áreas corticais 

associativas. Além de prejudicar a memória, ela afeta a atenção, a capacidade para 

resolver problemas e habilidades para desempenhar as atividades da vida diária. A 

degeneração é progressiva e variável, sendo possível definir os estágios do 

processo demencial em leve, moderado e severo, mesmo considerando as 

diferenças individuais que possam existir (LUZARDO; GORINI; SILVA, 2006). 

Segundo Magalhães e Camargo (2013) os primeiros sinais mais comuns do 

Alzheimer são: falhas na memória, dificuldades de orientação espacial, fuga de 

palavras, mudanças de personalidade e sintomas depressivos. 

 

1.2. A família e o cuidado ao doente 

Bem como para o doente, também para a família é um momento de muita 

dificuldade. À medida que a DA progride, aumenta a demanda por cuidados 

especiais, que são realizados pelos cuidadores (CRUZ; HAMDAN, 2008).  

Beraldo [200 -] explana que a instalação da doença leva o paciente e a 

família a um transtorno que parece regredir a vida de todos, a perturbação 

emocional mobiliza a estrutura do doente e da família. Os membros da família são 

envolvidos pelas mudanças devastadoras que ocorre com o paciente e, muitas 

vezes, adoecem juntos.  

Em consequência do avançar dos sintomas da DA, os quais exigem 

cuidados constantes, os familiares, em especial os que realizam o cuidado diário ao 

idoso, vivenciam situações de desgaste físico/psicológico, o que os leva aos mais 



variados sentimentos como, por exemplo, culpa, raiva, desânimo, tristeza, 

certeza/incerteza e indiferença em relação a determinadas situações ou pessoas. 

Esses familiares, muitas vezes, abandonam emprego, abstém-se de atividades de 

lazer, afastam-se de amigos e de outras pessoas do convívio, fato que contribui para 

diminuição da qualidade de vida dos mesmos (ILHA, et al, 2014). 

 “O familiar cuidador é a pessoa mais importante na vida 

de um portador da D.A. Esse cuidador será o elo de 

ligação do doente com a vida [...]. Ele será o responsável 

pelo seu bem-estar, pela sua qualidade de vida. O 

cuidador terá que ter a sensibilidade para sentir pelo 

doente: frio, calor, fome, desconforto, sono, dor.” 

(BERALDO, [200 -], p. 130) 

 

2. Objetivo 

O presente trabalho teve como objetivo ampliar os conhecimentos sobre as 

vivências e sentimentos dos familiares diante do adoecimento e da condição de 

cuidar de pacientes com a Doença de Alzheimer (DA). 

 

3. Metodologia e Desenvolvimento 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa através da 

Plataforma Brasil, sendo aprovado através do CAAE Nº 70301217.7.0000.8132. 

Após aprovação, o trabalho foi desenvolvido com familiares de pessoas 

diagnosticadas com doença de Alzheimer Senil (DA), do município de Dracena e 

região. Todos os convidados que aceitaram participar do projeto assinaram um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

O estudo foi realizado por meio de entrevistas semiestruturadas com famílias 

de pessoas que vivenciam ou vivenciaram a doença e seus cuidados. Essas famílias 

foram identificadas por meio de indicações de conhecidos das acadêmicas, 

residentes na região e também por indicações dos próprios entrevistados, 

caracterizando a metodologia da bola de neve (snowball) proposta por Biernacki e 

Waldorf (1981, apud VINUTO, 2014). O local para realização das entrevistas foi 

determinado diante da preferência do entrevistado, acontecendo em seu próprio 

domicílio ou em outro local mais adequado para ele. 



A entrevista, elaborada pelas próprias acadêmicas, abordou o início e o 

desenvolvimento da doença; o histórico de saúde biológica, cognitiva, social e 

psicológica do idoso antes e depois do diagnóstico de DA e a vivência do familiar em 

relação à doença. Todos os relatos foram gravados em áudio, para posterior 

transcrição e análise. 

A análise do discurso foi realizada com base no modelo de Giorgi (1985 

apud ANDRADE; HOLANDA, 2010) e consistiu em quatro etapas: 1) leitura geral do 

material; 2) definição de unidades de significado; 3) expressão das unidades na 

perspectiva escolhida pelo pesquisador; 4) formulação de uma síntese das 

unidades. 

 

4. Resultados e Discussão 

Foram realizadas cinco entrevistas com filhos (as) de idosos diagnosticados 

com DA, sendo dois com pais já falecidos e três que ainda estão vivos e sob seus 

cuidados.  

Após as análises das entrevistas, foram identificadas três unidades de 

significado:  

 

4.1. Descobrindo a doença: nessa unidade de significado são apresentados os 

relatos dos entrevistados na fase da descoberta da doença, demonstrando que, 

muitas vezes, o início foi confundido com o processo natural de envelhecimento ou 

como resultado de um evento traumático, e que somente quando os sintomas já se 

mostravam mais agravados é que passaram a buscar ajuda profissional. 

“[...] a gente começou a perceber que ela tava esquecendo das coisas, 

mas ai você acha que é normal, porque você nunca pensa que é um 

Alzheimer, você pensa que é uma doença senil né? ” (E3) 

“E a gente demorou para perceber porque aconteceu um fato que 

confundiu um pouco as coisas, que ela foi atropelada por uma moto e ela 

teve fratura de crânio, na época [...] ela começou a esquecer onde que ela 

tinha deixado as chaves, onde que ela tinha deixado o celular dela, é, as 

vezes ela pegava o dinheiro, guardava, e não lembrava aonde. A gente 

achou que era tudo por causa do acidente né. ” (E1) 

Segundo Coelho e Alvim (2004), inicialmente, reconhecer que algo está 

errado com um familiar é um processo lento, pois algumas questões podem estar 



intrincadas: os distúrbios no campo do comportamento e da memória podem sugerir 

pensamentos como resultado de estresse, temperamento, ocasionando confusão 

nos demais familiares e dificuldades em avaliar a situação. 

Conforme relata Rodrigues et al. (2015) é comum que no início a doença seja 

confundida com o próprio processo de envelhecimento e, o desconhecimento dos 

cuidadores acerca da doença de Alzheimer constitui um fator negativo, que 

influencia na qualidade da assistência prestada ao idoso, já que muitas vezes, como 

referido neste estudo, quando se procura ajuda, os sintomas já estão agravados. 

Da mesma forma, a qualidade da assistência ao idoso ficou prejudicada 

quando um dos sintomas mais comuns da doença de Alzheimer, o esquecimento, foi 

confundido com a perda da memória causada pela amnésica dissociativa (F44.0), 

evento comum após acidentes ou lutos imprevistos (CID-10, 2003). 

 

4.2. Sinais e sintomas da doença: nessa unidade são apresentados os vários 

sinais e sintomas da doença de Alzheimer percebidos pelos familiares entrevistados 

como inerentes a doença: perda de memória recente, teimosia, dificuldade para reter 

novas informações, falta abstração das ideias, incapacidade de realizar as 

atividades de vida diária (AVD), perda do controle de esfíncter, alterações 

comportamentais, desorientação espacial e perda total da memória. 

 “[...] você falava: ‘mãe vamos tomar banho’, ela: ‘não, eu já tomei 

banho’, e pra carregar ela pro banho? Tinha que dar uma bronca, que 

nem criança – ‘eu já tomei banho sim, eu não vou tomar de novo’.” (E1) 

“[...] ela não tem sentimento nenhum em relação àquilo, ela só vai 

perdendo a memória, depois ela perde a locomoção, ela vai perder no 

futuro a deglutição pra comer, engolir, até que paralisa todos os 

membros e ela vai chegar a falecer [...]e é uma coisa que fica triste, 

porque, de repente a sua mãe você tem que pôr no vaso sanitário, 

você tem que por ela pra dá banho. ” (E4) 

Nota-se, segundo os relatos, que conforme a doença avança, e por 

consequência da perda de memória recente, os idosos perdem a noção do que 

fizeram ou deixaram de fazer, o que os tornam teimosos. 

Segundo Coelho e Alvim (2004) há perda da memória recente, dificuldade 

para reter novas informações, falta abstração das ideias, distúrbios de linguagem e 



dificuldade progressiva para as atividades da vida diária são comumente observadas 

em idosos com DA. 

Okamoto (2011) enfatiza que os pacientes com DA apresentam deterioração 

progressiva de suas capacidades em desenvolver atividades comuns, onde a perda 

dessas funções repercute afetando a qualidade de vida do paciente e de seus 

cuidadores. Essas perdas podem variar das mais complexas até as mais simples 

atividades.  

Outras características do Alzheimer, identificada pelos familiares, é que com o 

avançar da doença, os idosos ficam agitados, especialmente à noite, irritados e 

agressivos.  

“[...] ela ficava muito agitada durante o dia e a noite não dormia, ela 

ficava andando pela casa inteira [...] no começo ela deitava e dormia 

[...] mas depois não, ela ficava agitada, aí ela pegava, levanta e ficava 

abrindo tudo que era porta, assim, não porta da rua, mas porta de 

guarda-roupas, de armário, de gaveta.” (E1) 

“[...] ficou agressiva [...] muito agressiva, vinha de pau na gente.”(E2) 

Segundo Poirier e Gauthier (2016) com o avançar da doença as habilidades 

funcionais ficam cada vez mais comprometidas e começam a aparecer problemas 

comportamentais como, por exemplo, a agitabilidade, sobretudo na hora do banho 

ou durante a noite, e irritabilidade.  

As alterações de comportamento alternam de progressiva passividade a 

marcante hostilidade e agressividade, podendo surgir antes das dificuldades 

cognitivas na evolução da doença (OKAMOTO, 2011). 

O sintoma mais comum da DA, que é o esquecimento, conforme a doença se 

agrava, segundo os relatos dos familiares, chega ao ponto em que os idosos não 

reconhecem nem mesmo as pessoas mais próximas do seu convívio. 

“[...] e já nesse finzinho ela sabia que eu era filha dela, mas ela não 

sabia meu nome, e as meninas, ela falou que não eram as netas dela, 

porque as netas dela eram pequenas e quem eram aquelas meninas, 

daí o M. falou assim: ‘Dona V. são minhas filhas’, ela falou: ‘suas 

filhas? E minha filha sabe que você tem essas filhas? ’” (E1) 

“Ai um dia nós estávamos lá em casa, ela pegou e olhou assim pro 

meu pai e falou assim: ‘Que esse homem ta fazendo aqui? ’ Que é o 

marido dela né! Eu falei: ‘Mãe, é o papai né, é o G.’, ‘Ah é? ’, ‘É’... ‘Ta 



bom’ [...] Minha mãe tava com meu pai dormindo só os dois em casa 

nessa época, e ela acordou olhou, viu meu pai na cama, e ela não 

reconheceu ele, abriu a janela e começou a gritar que tinha um homem 

deitado na cama dela, e começou a gritar que tinha um homem na 

cama, [...]. Não sei quem chamou a polícia, a polícia foi lá na casa da 

minha mãe.” (E4) 

Assim, segundo Poirier e Gauthier (2016), o indivíduo com DA pode deixar até 

de reconhecer o cônjuge, chegando a empurrá-lo para fora da cama ou até mesmo 

da casa. 

 

4.3. Sentimentos e vivências dos familiares: nesta última unidade de 

significado são apresentados as vivências e os sentimentos mais comuns entre os 

familiares entrevistados: responsabilidade, impotência, medo, constrangimento, 

tristeza, angústia, falta de paciência, culpa, entre outros. 

“[...] você se sente é impotente, e a angústia de ver a pessoa, você fica 

angustiado de ver a pessoa.” (E4) 

“Nossa é muito difícil, você acaba assim, perdendo a paciência, depois 

você se culpa tanto, tanto, que nossa, não gosto nem de lembrar disso 

[...] Gente do céu, muito difícil pra nós, e por mais que você tende a ter 

paciência, é difícil viu, é muito difícil, nossa, muito triste. ” (E1) 

O momento em que é realizado o diagnóstico da doença de Alzheimer 

representa um marco para os familiares, pois a partir daí veem-se tomados por 

diferentes sentimentos: a esperança na cura; a eleição do cuidador; a questão 

financeira ao considerar o alto custo do tratamento medicamentoso; a busca por 

autoajuda (COELHO; ALVIM, 2004). 

 Poirier e Gauthier (2016) referem que cuidar de um parente com a DA e 

mantê-lo em casa gera uma fonte de estresse considerável, o que exige também 

grande esforço físico. Algumas vezes, esses cuidadores tendem a chegar no limite e 

desabar diante da pressão.  

Segundo Falcão e Bucher-Maluschke (2015) quando os portadores passam a 

morar com seus cuidadores, que é comum que seja um filho, isso altera ainda mais 

a rotina, os hábitos e conflitos da família.  A atividade de cuidar é multidimensional e 

implica a vivência de sentimentos positivos e negativos. 



“[...] a gente fica muito estressado, fica, assim, você fica muito 

preso dentro de casa, você não pode ir numa missa, você não 

pode ir em lugar nenhum, você tem que viver pra aquela pessoa 

[...] ninguém quer cuidar, só eu. Ninguém ta nem ai, porque 

assim quando tem uma pessoa doente na família, tem família 

que age assim né, ninguém quer saber de nada.” (E2) 

Assim, como apontado por Poirier e Gauthier (2016), algumas decisões 

importantes recaem sobre as costas dos cuidadores, enquanto a doença vai 

progredindo; conforme isso acontece, os cuidadores ficam cada vez mais isolados, 

perdendo o controle de sua vida social, onde momentos de descanso se tornam 

raros e o sono se torna extremamente prejudicado, causando a exaustão, fadiga, 

desânimo, tristeza e dor física.  

“O Alzheimer é uma doença que as pessoas que cuidam, quem 

tá muito próximo, tem que tomar cuidado, senão você acaba 

assimilando e sofrendo muito junto [...] tem que ter preparo 

psicológico pra isso, você vê a pessoa definhando. ” (E4) 

 

5. Considerações Finais 

“Nunca sabemos o dia de amanhã. Deveríamos viver o hoje de 

uma forma bonita e com muita intensidade”. (Lisa Genova) 

Através do estudo realizado pode-se compreender um pouco mais sobre a 

doença, seu desenvolvimento e sobre o modo como os familiares de idosos com 

Alzheimer a vivenciam. 

Pode-se perceber que, com a evolução da DA, ocorre uma perda de 

autonomia dos idosos, o que os torna dependentes dos cuidados de seus familiares, 

gerando sofrimento para ambas as partes e sobrecarga para os cuidadores.  

Os familiares passam a enfrentar situações desconhecidas e precisam 

aprender a lidar com elas, praticamente precisam aprender a viver em um novo 

cenário, passando a conviver com uma mistura de sentimentos positivos e 

negativos.  

Um dos principais impactos para os familiares parece ser a perda gradual, em 

vida, de seu ente querido, que passa no decorrer da doença a ter uma presença 



corpórea, cuja identidade, essência, vai sendo perdida ao longo deste doloroso 

processo. 

Diante deste cenário, é de suma importância os cuidados ao idoso com DA, 

mas extremamente importante que os olhares se voltem também para os familiares, 

visando implementar redes de apoio familiar e suporte social, assim como, de 

espaços onde estes sentimentos e vivências possam ser acolhidos e elaborados. 

Neste contexto, a Psicologia tem um amplo e importante papel a 

desenvolver no âmbito da saúde e atenção ao idoso e a família, tanto visando 

estratégias de prevenção e redução desses impactos, quanto intervenções 

neuropsicológicas para os idosos e de apoio à família. Para tal, fazem-se 

necessárias políticas públicas que favoreçam a ampliação deste profissional na rede 

de assistência à saúde no Brasil. 
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