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 RESUMO 

O presente trabalho refere-se ao conhecimento que vem sendo construído sobre a 

doença de Alzheimer, patologia esta, que causa degeneração dos neurônios e é 

capaz de comprometer a cognição, memória e habilidades motoras do indivíduo. 

Aborda-se também, os sintomas e formas de intervenção com grupos, viabilizando 

melhorar a qualidade de vida de pessoas acometidas por essa patologia. O objetivo 

foi levantar o referencial teórico produzido sobre o tema no período de 2011 a 2016, 

A metodologia utilizada nesse trabalho consistiu em uma revisão sistemática 

integrativa por meio de base de dados eletrônicos como o periódico da CAPES, 

PUBmed, BVsalud e Scielo. A partir dos quais foram levantados dados capazes de 

evidenciar que os modelos de intervenções encontrados como os grupos de apoio 

trazem benefícios na vida de portadores de Alzheimer. Verificou-se também por 

meio da literatura que a intervenção grupal por meio da arte promove a saúde e 

possibilita melhorar a qualidade de vida dos usuários portadores de Alzheimer. Este 

estudo terá continuidade por meio de uma parte prática a ser realizada com usuários 

com diagnóstico de Alzheimer de uma instituição de longa permanência situada em 

um município do interior do Estado de São Paulo. 

INTRODUÇÃO 

Entende-se por doenças neurodegenerativas aquelas em que ocorrem a 

degeneração dos neurônios do sistema nervoso, que são as principais células 

responsáveis pela nossa capacidade cognitiva, motora e retenção de memórias. Não 

havendo intervenção logo no início e um tratamento adequado e imediato, a pessoa 

acometida pela doença perde sua capacidade para realizar desde atividades simples 

a mais complexas, sendo necessário auxilio de outras pessoas para realizar todas 

as suas tarefas. 

Mesmo não sendo possível a regeneração dos neurônios, existem meios de 

intervenções que ajudam a melhorar a qualidade de vida dos portadores de 

Alzheimer, assim como dos cuidadores que são afetados emocional e fisicamente 

pela doença. Por isso esse estudo busca realizar um levantamento de produções 

que apresentam algum tipo de intervenção, como por exemplo, grupos de apoio 

viabilizando melhorar a qualidade de vida entre os pacientes neurodegenerativos e 

seus cuidadores. 



As intervenções grupais viabilizam a vivência de pessoas que precisa se 

readequar a nova realidade que quase sempre afeta não somente a pessoa 

portadora da doença, mas também todos que fazem parte de seu convívio e rotina 

diária.  

OBJETIVOS 

O objetivo foi levantar o referencial teórico sobre Alzheimer produzido no 

período de 2011 e 2016 para utilizá-lo em uma futura pesquisa de campo com 

intervenções grupais com usuários de uma instituição de longa permanência situada 

em um município do interior do Estado de São Paulo. 

  METODOLOGIA  

A metodologia utilizada nesse trabalho consistiu foi a revisão integrativa a 

partir dos periódicos PUBmed, BVsalud, Scielo e CAPES, utilizando as palavras 

chaves Alzheimer, sintomas e grupos para o levantamento das produções no 

período de 2011 a 2016. Por meio dos quais foram levantados dados que nos 

mostraram resultados pertinentes ao assunto Alzheimer, sintomas e grupos, para 

que possa-se utilizar o modelo de intervenção em grupo por meio da arte, para 

promoção de saúde e melhoria na qualidade de vida dos usuários com Alzheimer. 

DESENVOLVIMENTO 

O Alzheimer é caracterizado, principalmente, pela perda de memória, mas 

logo surgem outros sintomas como alterações de humor, agressividade, dificuldades 

para realizar atividades do dia a dia, até o desligamento total da realidade 

(MATTOS; GARCES et. al. 2011, p.435 apud SMITH, 1999). 

O diagnóstico é feito por meio do histórico da família sobre a doença, histórico 

do próprio paciente, além de “(...) exames laboratoriais, hemograma, creatinina, 

sódio e potássio, cálcio, dosagem de vitamina B12, sorologia para sífilis, função 

hepática, hormônio estimulante da Tireóide (TSH).” (POLTRONIERE; CECCHETTO; 

SOUZA, 2011, p. 273).  

CASTILLO et. al. (2013) introduziu em grupos de pacientes com Alzheimer 

um tratamento psicossocial para pessoas com demência leve e moderada. Ele 

aborda uma série de temas geral como atividade física, identificação, som, 

exploração de infância, nome, alimentos, discussão de hoje, identificação de faces / 

cenas, associação de palavras, aumentar a criatividade, categorização de objetos, 

desenvolvimento de um sentido, entre outros. 



Os resultados obtidos foram “melhorias na orientação, uma melhor 

compreensão e adaptação de seu ambiente, levando potencialmente um aumento 

da sensação e percepção de controle, auto-eficácia e auto-estima” (CASTILLO; 

TAPIA; HERRERA; GHIGLIOTTO; GUERRA, 2013 p.451 apud GAGNON,1996 P. 

61-75, tradução nossa) 

ZIMERMAN (2000), em sua produção Fundamentos Básicos das 

grupoterapias evidencia que se tratando de atividades grupais temos uma infinidade 

de modelos que podem ser aplicados de acordo com a demanda. 

Classifica ainda os grupos e suas finalidades em: operativos que a demanda 

é voltada para o ensino e aprendizagem por meio da técnica de grupos de reflexão), 

institucionais (empresas, escolas, associações, etc). Comunitários que envolvem os 

programas de saúde mental, (o foco central do assunto aqui abordado). Se tratando 

dos grupos terapêuticos temos os que são voltados para auto-ajuda, (área médica 

em geral, reumáticos, diabéticos, idosos, etc), na área psiquiátrica (alcoolistas 

anônimos, pacientes boderline, etc). Os psicoterapêuticos possuem em suas 

abordagens; a base psicanalítica, psicodrama, teoria sistêmica, cognitivo 

comportamental, e abordagem múltipla, que também são usadas respectivamente 

de acordo com a demanda analisada.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Quanto aos resultados verificou-se que foram encontrados nove resumos de 

artigos científicos, vinte e cinco artigos completos e uma monografia, totalizando 

trinta e cinco produções. Entre elas sete estão em inglês e três em espanhol. Ambas 

abordaram a temática sobre a doença de Alzheimer e sintomas, modelos de 

intervenções como grupos de apoio, viabilizando melhorar a qualidade de vida entre 

os pacientes neurodegenerativos e seus cuidadores.  

Partindo do levantamento supracitado, percebeu-se a importância da 

intervenção em grupo. Desta forma, é importante levar essa pesquisa a uma 

continuidade. Assim será realizada como segunda etapa, a prática, com usuários 

com diagnóstico de Alzheimer em instituição de longa permanência situada em um 

município do interior do Estado de São Paulo. 
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