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1. RESUMO 

A demência é uma doença que leva à prejuízos cognitivos e perda de memória, 

podendo levar a dependência dos doentes atingidos por ela. Sua principal causa é a 

Doença de Alzheimer (DA). O objetivo do estudo é identificar na literatura os fatores 

que interferem na qualidade de vida dos pacientes com Doença de Alzheimer 

institucionalizados e, partindo disso, propor um novo protocolo de assistência de 

enfermagem para esses casos. A pesquisa foi feita através de artigos científicos 

disponíveis na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com busca na base de dados 

bibliográficos LILIACS e Scielo, com os descritores: Doença de Alzheimer, Peptídeos 

beta-amiloide e cuidados de enfermagem. 

2. INTRODUÇÃO 

Dentre as principais causas de demência, a Doença de Alzheimer é a maior delas. Os 

portadores de DA apresentam sinais e sintomas que influenciam na sua qualidade de 

vida (QV), sendo o sinal mais encontrado a perda progressiva de memória que, muitas 

vezes, é confundido com o processo de envelhecimento (MATTOS et al, 2011). 

Segundo a Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz), em 2010 foram 1 milhão de 

idosos com Alzheimer no Brasil e estima-se que esse número chegará em 1,6 milhões 

no ano de 2020. (ABRAZ, 2016).   

Isso implica no aumento de idosos institucionalizados buscando assistência para 

diminuir os efeitos dos sinais e sintomas que se desenvolvem ao decorrer da doença, 

implicando na necessidade de um preparo pelos profissionais de saúde, 

principalmente o enfermeiro, de como assistir esses pacientes. (POLTRONIERE et al, 

2011). 

Assim, destaca-se a importância de desenvolver este estudo para identificar os fatores 

que interferem na qualidade de vida de pacientes com DA para, então, desenvolver 

um novo protocolo de assistência de enfermagem que abranja eles na sua 

integralidade. 

3. OBJETIVOS 

Identificar na literatura fatores que interferem na qualidade de vida de idosos com 

doença de Alzheimer institucionalizados e propor um novo protocolo de assistência 

de enfermagem para pacientes com doença de Alzheimer. 



4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva, com análise quantitativa dos dados, 

com base na questão norteadora: Quais fatores interferem na qualidade de vida do 

paciente institucionalizado com Doença de Alzheimer? 

A pesquisa foi desenvolvida na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no site 

www.bvs.saude.gov.br, com busca nas bases de dados bibliográficos, Literatura 

Latino-Americano em Ciências de Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online 

(Scielo) em artigos de periódicos, utilizou-se sites específicos de temática, por meio 

dos descritores: Doença de Alzheimer; Peptideos beta-amiloide; e cuidados de 

enfermagem em 3 idiomas (português, espanhol e inglês). 

5. DESENVOLVIMENTO 

O enfermeiro é o profissional responsável pelo cuidado aos pacientes com DA. O 

enfermeiro deve conseguir atender todas as necessidades dos idosos com DA da 

melhor maneira possível. Realizou-se os cruzamentos dos descritores: Doença de 

Alzheimer; Peptideos beta-amiloide; e cuidados de enfermagem nas bases de dados 

LILIACS e Scielo, disponível na Biblioteca Virtual de Saúde e, após a leitura dos 

resumos, foram selecionados os artigos mais relevantes para pesquisa. Após a 

seleção dos artigos para amostra, foi preenchido uma ficha que contém: título do 

artigo, autores, tipo de estudo, objetivos e resultados mais importantes.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Foram pesquisados artigos usando os descritores: “Doença de Alzheimer”; “Peptídeos 

beta-amiloide”; “cuidados de enfermagem” na plataforma de pesquisa LILIACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). 

Cruzando os descritores, encontrou-se 221 artigos, sendo: 53 artigos cruzando 

“Alzheimer” e “peptídeos beta-amiloides”; 51 artigos cruzando “Alzheimer” e 

“Cuidados de enfermagem”; 0 artigos cruzando “Cuidados de enfermagem” e 

“peptídeos beta-amiloide”; 0 artigos cruzando “Amyloid beta-Peptides” e “nursing 

care”; 71 artigos cruzando “Alzheimer disease” e “nursing care”; e 46 artigos cruzando 

“Enfermedad Alzheimer” e “atención de enfermería" , dos quais foram selecionados 

16 relevantes para pesquisa. A partir destes resultados do material selecionado, 

propõe-se elaborar categorias para ajustar melhor os cuidados de enfermagem ao 



paciente com doença de Alzheimer. As categorias propostas são: Cuidado domiciliar 

e cuidador do paciente com DA, Processo de enfermagem na Doença de 

Alzheimer, Estimulação cognitiva, Conhecimentos de Enfermagem. 
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