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Alzheimer 

1.RESUMO 

Com o aumento da população maior de 60 anos de idade, e a sobrevida desses idosos 

cada vez mais crescente, tem sido evidenciado a necessidade de se oferecer uma 

melhor qualidade de vida, já que as doenças crônico degenerativas estão recebendo 

maior atenção e com isso melhores tratamentos, e posteriormente resultados 

eficazes. 

Na assistência ao idoso com Doença de Alzheimer, sabe-se a importância do 

tratamento farmacológico, mas                                                         

podemos aqui ressaltar, após o estudo realizado, que o tratamento não farmacológico 

realizado pela equipe multidisciplinar, onde a enfermagem está inserida, faz grande 

diferença na recuperação e inserção desse idoso em seu convívio com a sociedade. 

O tratamento não farmacológico tem como finalidade estimular a função cognitiva 

beneficiando a manutenção de habilidades preservadas favorecendo sua 

funcionalidade. Durante a estimulação física, será estimulado a habilidade de 

comunicação, conivência e afeto, integrando e evitando assim a apatia e a inatividade 

diante das dificuldades, oferecendo uma melhor qualidade de vida. 

 

2. INTRODUÇÃO  

Segundo a Organização Mundial da Saúde,  a definição de idoso inicia aos 65 anos 

de idade nos países desenvolvidos,  e aos 60 anos nos países em desenvolvimentos. 

No Brasil, houve um crescimento expressivo da expectativa de vida, levando ao 

aumento do número de idosos. (GRAVE, 2008,p.128 - 131).As projeções estatísticas 

destacam quer o número de idosos brasileiros no período de 1950 a 2025 terá 

aumentado em 15 vezes, enquanto o restante da população, em cinco. Mas este 

crescimento não vem sendo acompanhado por uma melhor qualidade de vida, 

principalmente em decorrência da alta qualidade incidência de doenças, 

desencadeando-se a doença de Alzheimer. ZANINI, fev, 2009.  



Descrita pela primeira vez por Alois Alzheimer, um neurologista alemão, em 1906, a 

doença de Alzheimer é definida como um distúrbio do sistema nervoso central de 

caráter degenerativo, que afeta o funcionamento cognitivo e leva a um declínio das 

habilidades funcionais e sociais.(COHEN,2001). A sobrevida média após o 

diagnóstico da demência é de 3,3 anos (WOLFSON et al.,2001).  

A doença de Alzheimer é uma doença neurológica degenerativa, lenta e gradual. O 

indivíduo atingido por ela apresenta progressiva perturbação de múltiplas funções 

cognitivas, incluindo a memória, atenção e aprendizado, pensamento, orientação, 

compreensão, cálculo, linguagem e julgamento. O comprometimento das funções 

cognitivas é comumente acompanhado, e ocasionalmente precedido, por deterioração 

do controle emocional, comportamento social ou motivação. Estes comprometimentos 

levam à alteração do desempenho ocupacional do indivíduo com  

Doença de Alzheimer.SILVA p.463 – 474, mar, 2009.   

De acordo com a organização mundial de saúde (2005), qualidade de vida engloba a 

saúde física, mental, o nível de independência, o relacionamento social e o 

desenvolvimento das atividades de vida diária (AVDs), suas crenças, sua percepção 

em relação ao lugar que ocupa na comunidade onde vive, controle cognitivo, 

produtividade, a continuidade em sua família e com seus amigos. O idoso com DA 

tem a qualidade de vida prejudicada já que a DA acarreta alterações de humor, 

dificuldade no desempenho das AVDs, perda da autonomia e independência e 

distúrbios comportamentais  

O diagnóstico etiológico da demência é baseado em exames laboratoriais e de 

neuroimagem, além da constatação de perfil neuropsicológico. Esse aspecto é 

particularmente importante para o diagnóstico diferencial das demências 

degenerativas, grupo do qual a DA faz parte. A avaliação neuropsicológica detalhada 

é recomendada especialmente nos estágios iniciais de demência em que os teste 

breves podem ser normais ou apresentar resultados limítrofe. Estes testes podem ser: 

Mini-exame do estado mental (MMSE); Teste do desenvolvimento do relógio (clock 



Drawing Test-TDR); Teste da influência verbal; Questionário de atividades funcionais 

(Pfeffer); Escala para depressão geriátrica (EDG) ZANINI, fev, 2009.  

 “Segundo Chaves (2011, p.3868), em uma revisão sistemática sobre a avaliação 

cognitiva, funcional e comportamental da DA, argumentaram que o MEEM apresenta 

confiabilidade teste-reteste e acurácia diagnóstica. (apud BARBOSA, p. 386, jul/2015).  

 No que diz respeito nos medicamentos utilizados verificaram-se 41 diferentes 

fármacos prescritos. Os mais usados foram os prescritos para o sistema 

cardiovascular (30,8%), sendo os mais comuns os inibidores da enzima conversora 

de angiotensina (ECA) (4,7%) e os diuréticos tiazídicos (3,8%). A segunda classe mais 

utilizada foram os medicamentos que atuam a nível central (29,8%), sendo os mais 

frequentes os inibidores da acetilcolinesterase (IACH) (13,9%) e os analgésicos 

(3,8%).PINHEIRO.Vol, 16 nº 2 ,Rio de Janeiro,2013.  

Os medicamentos recentes,  cujo objetivo é retardar a progressão dos sintomas da 

doença,  trouxeram uma importante mudança porque foi demostrado que têm efeito 

positivo na memória e manutenção das atividades.  Há muito tempo conhecidos, 

destinados para o tratamento dos distúrbios de humor, como ansiedade ou a 

depressão.  

Os medicamentos específicos da Doença de Alzheimer:  

*Donepezila, Rivastigmina, Galantamina,Alois. DEROUESNÉ, p. 172 – 173, 2008.  

  

Se faz necessário estudar a intervenção não medicamentosa ao idoso portador de D.A 

para implementar estratégias de intervenção e com isso melhorar a qualidade de vida 

desses idosos  

  



3. OBJETIVO  

Identificar os tipos de tratamento não farmacológico na assistência ao idoso portador 

de Doença de Alzheimer.  

4. METODOLOGIA   

Trata-se de um estudo realizado através da pesquisa bibliográfica de caráter 

exploratório e descritivo. Para realização da mesma foi efetuado o levantamento de 

publicações cientificas relacionadas coma temática da pesquisa .  

Os critérios de inclusão dos artigos forma estabelecidos da seguinte maneira: ser 

artigo de pesquisa publicado no período de 2008 a 2017.  

Os descritores como indexadores da busca registrados na Bireme foram: Doença de  

Alzheimer, Qualidade de vida, Demência, Idoso, Terapia Ocupacional, Terapia  

Cognitiva,  Música,  Enfermagem  Geriátrica,  Equipe de assistência ao Paciente.  

Foram consultadas as bases de dados informatizadas: LILACS (Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), Portal da Scielo (Scientific Eletronic 

Library On Line), Livro: A Doença de Alzheimer Atividades e vida social, editora Andrei.   

Durante a coleta e análise dos artigos foram selecionados 15 artigos, sendo excluídos 

os que na literatura do resumo não apresentavam relação com o tema da pesquisa; 

além de 1 livro.  

Para síntese e análise do material foram realizados os seguintes procedimentos: 

leitura exploratória, que constitui na leitura do material para saber do que se tratavam 

os artigos; leitura seletiva, que se preocupou com a descrição e seleção de material 

quanto a sua relevância para o estudo; leitura crítica e reflexiva que buscou por meio 

dos dados a construção dos resultados encontrados.  



5. RESULTADOS PRELIMINARES  

 As ações multidisciplinares/interdisciplinares têm como objetivo a obtenção de 

impactos sobre os diferentes fatores que interferem no processo saúde – doença, por 

meio de uma abordagem integral aos indivíduos e famílias,  intervindo com ações 

voltadas a realidade a qual são inseridas.  MARQUES, p.144-53, jan/fev,2016.  

 Estudos ainda ressaltam que a música reduz o nível das catecolaminas presentes no 

sistema nervoso central baixando a pressão sobre as paredes dos vasos, levando a 

reprodução de imagens mentais, influenciando a rede do cérebro que etermina 

experiências emocionais, em que os neuroquímicos liberam serotoninas, endorfinas, 

encefalinas, opióides, endógenos naturais do corpo aliviando a dor. Por meio da 

música o idoso também pode entrar em contato com suas lembranças e emoções, 

percebendo-as e manifestando-as, dentro da sua possibilidade motora e cognitiva 

atual. TREZZA, p.404-413, abr/jun;2014.  

 A prática regular  de atividade física é indicada como uma terapia não farmacológica 

ao tratamento da D.A  por promover benefícios cognitivos, comportamentais e 

funcionais.*Algumas pesquisas têm demonstrado a ação benéfica do exercício físico 

sobre a cognição. Colcombe e Kraemer, em uma metalize, concluíram que o 

treinamento aeróbio, em pessoas idosas, proporcionou melhora no funcionamento 

cognitivo, especialmente nas funções executivas.  

A terapia ocupacional serve como caminho para lentificar o processo degenerativo no 

estágio inicial, sobretudo em interação com estratégias medicamentosas. A ocupação 

deve ser através da realização de atividades como: comunicação verbal e não-verbal, 

atividades simplificadas, fragmentadas em pequenas tarefas, repetitivas, rotineiras, 

familiares e adaptadas na medida em que as habilidades do cliente vão diminuindo. 

SILVA, p.463 – 474, mar, 2009.  
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