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RESUMO:  

Objetivo: Descrever as vivências do familiar cuidador da pessoa com Alzheimer em publicações de 

enfermagem. Método: Foi realizada uma Revisão Integrativa de Literatura, de caráter descritivo, 

qualitativo que buscou responder à questão de pesquisa: Como o familiar cuidador vivencia o 

processo do cuidar da pessoa com Alzheimer? Foram realizadas buscas nas bases de dados BDENF, 

LILACS e MEDLINE com estratégias combinadas dos seguintes descritores: Alzheimer; Assistência 

de Enfermagem; Família e Cuidador. Foram identificados inicialmente 349 publicações de artigos, 

após análise restaram 6 artigos os quais compõem a amostra final do estudo.  A análise dos 

resultados foi realizada com o auxílio do Software Iramuteq (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), com objetivo de identificar as palavras que 

foram mais recorrentes nos resultados dos estudos analisados.  Resultados: Identificadas as vivências 

dos cuidadores, onde a palavra medo teve maior relevância e as demais mais relevantes, percebe-se 

que a relação entre as palavras culpa; sobrecarga; depressão; preocupação; responsabilidade; 

frustação; angústia; tristeza; raiva e incerteza foram as que mais se destacaram. Conclusão: O 

presente estudo respondeu à questão norteadora descrevendo as vivências dos familiares cuidadores 

no processo do cuidar do indivíduo com Alzheimer onde fora possível identificar as dificuldades 

enfrentadas relatadas por eles, tais como sobrecarga, preocupação, medo, tristeza, adoecimento entre 

outros. A pesquisa evidenciou que esses familiares cuidadores requerem mais atenção e apoio por 

parte dos profissionais de enfermagem, pois a doença de Alzheimer exige que eles aprendam a 

conviver com o sofrimento do outro.  

PALAVRAS-CHAVE 

Alzheimer; Assistência de Enfermagem; Família e Cuidador. 

ABSTRACT: 

Objective: To describe the experiences of family caregivers of people with Alzheimer's in nursing 

publications. Methodology: A descriptive and qualitative Integrative Literature Review was 

conducted to answer the research question: How does the family caregiver experience the process of 

caring for the person with Alzheimer's? Searches were performed in the databases BDENF, LILACS 

and MEDLINE with combined strategies of the descriptors: Alzheimer; Nursing care; Family and 

caregiver. Initially, 349 article publications were identified, after analysis there were 6 articles that 

make up the final study sample. The analysis of the results was performed with the aid of the Iramuteq 

Software (Interface for Multidimensional Analysis of Textes and Questionnaires), in order to identify 

the words that were most recurrent in the results of the analyzed studies. Results: Identified the 
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experiences of caregivers, where the word fear had greater relevance and the other more relevant, it 

is clear that the relationship between the words blame; overload; depression; concern; responsibility; 

frustration; anguish; sadness; anger and uncertainty stood out the most. Conclusion: The present study 

answered the guiding question describing the experiences of family caregivers in the process of caring for the 

individual with Alzheimer's where it was possible to identify the difficulties faced by them, such as overload, 

worry, fear, sadness, illness among others. The research showed that these family caregivers require more 

attention and support from nursing professionals, because Alzheimer's disease requires them to learn to live 

with the suffering of the other. 

KEY WORDS 

Alzheimer's; Nursing care; Family and caregiver. 

  



 
 
 

 

4 

1 INTRODUÇÃO 

A Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo e irreversível que 

se manifesta de forma insidiosa por perdas graduais da função cognitiva e da memória. 

Comprometendo as atividades da vida diária e ocasionando uma variedade de sintomas 

neuropsiquiátricos e distúrbios de comportamento e afeto, não tem cura, mas pode ser tratada a fim 

de amenizar os sintomas (BRASIL, 2018), (DINIZ et al., 2015). 

Conforme Matos e Decesaro (2012) o envelhecimento populacional no Brasil vem aumentando, 

estima-se em mais de 21 milhões o número de pessoas com mais de 60 anos e a perspectiva é que em 

2050 os idosos representem 18% da população. Essa mudança demográfica acompanha um aumento 

significativo da doença de Alzheimer que se destaca por ter características que afeta não só o 

indivíduo, mas toda a estrutura familiar causando nela um grande impacto psicossocial e econômico. 

Segundo dados da Alzheimer’s Association (2019) a doença é a causa mais comum de demência, 

correspondendo de 60% a 80% de todos os casos. Há cerca de 36 milhões de pessoas com a doença 

de Alzheimer no mundo. Para 2030, a previsão é que o número aumente 85%. 

Ainda de acordo com a Alzheimer's Association (2019) não há uma única causa da doença de 

Alzheimer. Sugere-se que múltiplos fatores como genéticos, estilo de vida e ambientais estejam 

envolvidos. Embora alguns fatores de risco como idade, histórico familiar e hereditariedade não 

possam ser alterados, evidências emergentes sugerem que pode haver outros fatores que podem 

influenciar. 

Três estudos realizados no Brasil com amostras comunitárias de idosos identificaram a incidência 

e prevalência da doença (HERRERA et al., 2002; NITRINI et al., 2004; CHAVES et al., 2009). A 

prevalência de demência na população com mais de 65 anos foi de 7,1%, sendo que a Doença de 

Alzheimer foi responsável por 55% dos casos, segundo Herrera et al. (2002). A taxa de incidência foi 

7,7 por 1.000 pessoas por ano no estudo em São Paulo (NITRINI et al., 2004) e de 14,8 por 1.000 

pessoas por ano no estudo em Rio Grande do Sul (CHAVES et al., 2009).   

A Associação Brasileira de Alzheimer, destaca que a situação de adoecimento crônico afeta a vida 

como um todo. O acúmulo de tarefas e a necessidade de reorganização de papéis imprimem uma 

realidade com escassez de escolhas e oportunidades. Por se tratar de uma doença progressiva, a pessoa 

com Alzheimer perde gradualmente autonomia e independência e passa a precisar de auxílio de um 

familiar-cuidador e/ou profissional para desempenho de atividades diárias (ABRAz, 2019). 

A sobrecarga do cuidador/familiar de um indivíduo com Alzheimer é um problema que o afeta 

emocionalmente, fisicamente e até mesmo, muitas vezes, no âmbito financeiro. “Esses cuidadores 

possuem maiores sintomas psiquiátricos, maiores problemas de saúde, maior frequência de conflitos 

familiares e problemas no trabalho do que outras pessoas que não exercem esse papel” (CRUZ, 2008, 
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p. 3). 

Segundo Brasil (2006) a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Idosos regulamentada pela  

Portaria Nº 2.528 de 19 de outubro de 2006, recomenda que os responsáveis pelos cuidados do idoso, 

devam receber suporte qualificado e auxílio. Afinal cuidar de uma pessoa totalmente dependente é 

desgastante e com isso corre-se o risco de tornar o familiar/cuidador igualmente dependente. 

A equipe de saúde da família deve assistir, de maneira individualizada, o paciente e seus 

cuidadores, levando em consideração as limitações físicas, psíquicas e ambientais (FONSECA, 

2012). Neste contexto destaca-se a atividade de planejamento, execução e avaliação do cuidado 

prestado ao idoso, responsabilidade inerente ao enfermeiro, que serve de apoio à família para alcance 

das metas desejadas (RAMOS et al., 2014). 

Para isso faz-se necessário à visualização sistemática e integral do indivíduo e sua família. Os 

profissionais de saúde que atuam na Estratégia de Saúde da Família devem informar à família e ao 

cuidador o quadro evidenciado, o prognóstico, elaborar um processo terapêutico e de intervenções, 

com o intuito de diminuir os impactos que a doença venha a causar no núcleo familiar (FONSECA, 

2012).  

Devido à relevância do tema, o estudo busca responder à seguinte questão norteadora: Como o 

familiar cuidador vivencia o processo do cuidar da pessoa com Alzheimer? Neste contexto, o presente 

trabalho tem como objetivo descrever as vivências do familiar cuidador da pessoa com Alzheimer em 

publicações de enfermagem. 

2 METÓDO 

Trata-se de uma revisão integrativa, de caráter descritivo, qualitativo. Este tipo de estudo emerge 

de uma metodologia que proporciona à síntese do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade 

de resultados de pesquisas significativas na prática, com o objetivo de contribuir para o conhecimento 

desse tema ou questão baseada em evidências científicas (SOARES et al.,2014).  

Soares (2014) propõe o desenvolvimento da revisão integrativa em cinco etapas: 1ª) Formulação 

do problema; 2°) Busca na literatura; 3°) Avaliação dos dados; 4°) Análise dos dados (para 

categorizar os dados) e 5°) Apresentação dos resultados.   

Na primeira etapa foi formulada a seguinte pergunta de pesquisa. Como o familiar cuidador 

vivencia o processo do cuidar da pessoa com Alzheimer? Esta foi construída utilizando a estratégia 

PICO. Para população/problema: Familiar cuidador do portador de Alzheimer; intervenção: 

Assistência de Enfermagem; controle/comparação: Não se aplica; e desfecho: Identificar como ocorre 

à assistência de enfermagem. 
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Na busca em base de dados foram utilizadas estratégias de buscas formadas por descritores e 

sinônimos contidos nos Descritores em Ciências da Saúde - DeCS: Alzheimer, Assistência de 

Enfermagem, Família e Cuidador combinados através dos operadores booleanos AND e OR. 

Foram utilizados para o levantamento de dados buscas nas seguintes bases de dados eletrônicas: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE).  

Na seleção dos artigos foram critérios de inclusão: a) artigos de estudos primários; b) 

realizadas com familiares cuidadores do indivíduo com Alzheimer; c) publicados nos últimos 

cinco anos; d) nos idiomas português, espanhol e inglês. Foram excluídos os artigos que não 

estavam relacionados à equipe de enfermagem. 

A busca em base de dados ocorreu em novembro de 2019. A busca inicial resultou em 349 

publicações. Posteriormente, deu-se a leitura dos títulos e resumos dos artigos, por meio da qual 

foram excluídos 207 que não atenderem aos critérios de inclusão e exclusão. Em seguida, fez-se 

a leitura dos artigos remanescentes na íntegra com a exclusão de um total de 130 artigos; foram 

eliminados 6 artigos que se encontravam em duplicidade. Assim, 6 artigos compõem a amostra 

final do estudo conforme pode ser verificado no Quadro 1. 

Os artigos da amostra final foram classificados com base em Galvão (2006) quanto ao nível de 

evidência: Nível 1) evidências procedentes de uma revisão sistemática ou metanálise de ensaios 

clínicos randomizados controlados ou originadas de diretrizes clínicas baseadas em revisões 

sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados; Nível 2) evidências derivadas de pelo 

menos um ensaio clínico randomizado controlado; Nível 3) evidências adquiridas de ensaios clínicos 

bem delineados sem randomização; Nível 4) evidências de estudos de coorte e de caso-controle bem 

delineados; Nível 5) evidências originárias de revisão sistemática de estudos descritivos e 

qualitativos; Nível 6) evidências derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo; Nível 7) 

evidências oriundas de opinião de autoridades e/ ou relatório de comitês de especialistas.  

Algumas características dos artigos obtidos foram inseridas em quadros sinópticos contendo as 

seguintes informações: autores, título do artigo, ano de publicação, periódico, nível de evidência 

científica e delineamento do estudo. A análise dos resultados foi realizada com o auxílio do Software 

Iramuteq (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), 

com objetivo de identificar as palavras que foram mais recorrentes nos resultados dos estudos 

analisados. Foram realizadas as análises de similitude e nuvem de palavras. (figura 1 e 2) 

Quadro 01: Fluxograma de seleção dos artigos em base de dados, Maceió – AL, Brasil, 2019. 
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"doença de alzheimer" OR 

"mal de alzheimer" AND 

"cuidados de enfermagem" 

OR "assistência de 

enfermagem" AND 

cuidadores OR "cuidador 

familiar" OR "familiar 

cuidador" 

MEDLIN

E 

131 25 9 2 2 

BDENF 11 7 2 1 1 

LILACS 9 5 2 1 1 

"doença de alzheimer" OR 

"mal de alzheimer" AND 

"cuidados de enfermagem" 

AND "cuidadores cônjuges" 

OR "cuidador da família" OR 

"familiares cuidadores" 

Medline 178 58 10 4 4 

BDENF 11 6 6 2 2 

LILACS 9 8 4 2 2 

TOTAL DE ARTIGOS INSERIDOS NA REVISÃO INTEGRATIVA (SEM 

REPETIÇÕES): 

6 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

3 RESULTADOS 

A maioria dos artigos encontrados foram publicados no idioma 04 em inglês, publicados em 2014 

e 2017. A maioria dos estudos foram conduzidos no Brasil 02 e publicado em periódicos da área de 

enfermagem e psicologia (Quadro 2).  

Quadro 2: Distribuição das publicações incluídas na revisão integrativa segundo o ano de publicação, 

país, autor e periódicos, Maceió – AL, Brasil, 2019. 

Nº País onde o 

estudo foi 

realizado 

Ano/ Autor Periódico 
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01 Brasil 2014/ SEIMA, M.D; 

LENARDT, M.H; CALDAS, 

C.P. 

Rev Bras Enferm 

02 Estados Unidos 2014/ DAY, R.J; 

ANDERSON, R.A. 

Informa healthcare 

03 China 2016/ LOU, Q; LIU, S; 

HUO, Y.R; LIU, M. 

Journal of Clinical Nursing 

04 Holanda 2017/ HEALTH, W.K. Continuing Education 

05 Brasil 2017/ FARIA, E.B.A; 

SCARDOELLI, M.G.C; 

CASTRO, V.C; NISHIDA, 

F.S. 

Cienc Cuid Saude 

06 Itália 2018/ TRAMONTI, F; 

BONFIGLIO, L; 

BONGIOANNI, P; 

BELVISO, C; 

FANCIULLACCI, C; 

ROSSI, B; CHISARI, C; 

CARBONCINI, M.C. 

Psychology, health & medicine 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

A maioria dos artigos foram classificados com o nível de evidencia VI (83%), baseado no 

delineamento do estudo, destacando-se como principal o familiar cuidador do sexo feminino (Quadro 

3). 

No quadro 3 estão descritas as principais vivências do processo do cuidar da pessoa com 

Alzheimer. 

Quadro 3: Produção científica quanto ao nível de evidência, delineamento do estudo, número de 

participantes e as vivências dos familiares cuidadores, Maceió – AL, Brasil, 2019. 

Título do 

artigo 

NE 

 

Delineamento 

do estudo 

Entrevistados 

(quantificar/ 

sexo dos 

cuidadores) 

Vivências dos familiares 

cuidadores. 
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Relação no 

cuidado entre 

o cuidador 

familiar e o 

idoso com 

Alzheimer 

VI Estudo 

quantitativo de 

corte transversal 

e qualitativo– 

descritivo. 

208 cuidadores 

familiares. 

Desgaste; Preocupação; Cuidados; 

Responsabilidade; Prisão; 

Fidelidade; Dedicação; Medo; 

Desesperança; Culpa; Preocupação; 

Adoecimento; Esperança. 

Vivências de 

cuidadores 

familiares de 

pessoas idosas 

com doença de 

Alzheimer 

VI Pesquisa 

exploratória e 

descritiva, com 

abordagem 

qualitativa. 

8 cuidadores 

familiares. 

Sofrimento; Sobrecarga; Raiva; 

Tristeza; angústia; Culpa; Medo; 

Depressão; Doação; Impaciência. 

The 

Experience of 

Transitioning 

to a 

Caregiving 

Role for a 

Family 

Member with 

Alzheimer’s 

Disease or 

Related 

Dementia 

VI Pesquisa 

qualitativa 

8 mulheres e 2 

homens. 

Frustação; Angústia; Choque; 

Negação; Raiva; Medo; 

Preocupação; Tristeza. 

Compassion 

Fatigue in 

Adult 

Daughter 

Caregivers of 

a Parent with 

Dementia. 

II Estudo 

randomizado 

12 filhas 

Cuidadores. 

Compaixão; Fadiga; Empatia; 

Negativismo; Incapacidade; 

Incerteza; Medo; Dúvidas. 

Comprehensiv

e analysis of 

VI Estudo 

quantitativo de 

310 pacientes 

com provável 

Sobrecarga; Ansiedade; Depressão; 

Apatia; Irritabilidade. 
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patient and 

caregiver 

predictors for 

caregiver 

burden, 

anxiety and 

depression in 

Alzheimer’s 

disease 

corte transversal 

e qualitativo– 

descritivo. 

doença de 

Alzheimer e 

seus principais 

Cuidadores. 

Caregiver 

burden and 

family 

functioning in 

different 

neurological 

diseases. 

VI Estudo 

quantitativo de 

corte transversal 

e qualitativo– 

descritivo. 

42 cuidadores 

primários. 

Sobrecarga; Sofrimento. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

Na nuvem de palavras verifica-se que a palavra medo teve maior relevância e as demais mais 

relevantes como preocupação; sobrecarga; tristeza; sofrimento; raiva; depressão; angústia e culpa. 

(Figura 1).  

Figura 1: Nuvem de palavras sobre as vivências do cuidador da pessoa com Alzheimer sob a ótica 

da enfermagem.  
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Fonte: elaboração própria (2019). 

Através da análise de similitude verifica-se que o medo descrever a relação entre as palavras culpa; 

sobrecarga; depressão; preocupação; responsabilidade; frustamento; angústia; tristeza; raiva e 

incerteza (Figura 2). 

Figura 2: Análise de similitude sobre as vivências do cuidador da pessoa com Alzheimer sob a 

ótica da enfermagem.  

Fonte: elaboração própria (2019). 

4 DISCUSSÃO 

A vivência do familiar cuidador da pessoa com Alzheimer é permeada por experiências que 

fragilizam essas pessoas e trazem uma sobrecarga emocional e física. A tarefa de cuidar de um idoso 
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com doença de Alzheimer exige do cuidador dedicação praticamente exclusiva, fazendo com que ele 

deixe suas atividades, em detrimento dos cuidados dispensados. Algumas pessoas abandonam seus 

empregos e ocupações, deixam de viver suas próprias vidas, muitas vezes seguindo para o isolamento 

social e depressão (LUZARDO et al, 2006). 

 Nos estudos analisados sobre as vivências do familiar cuidador o medo foi um sentimento 

bastante expresso pelas cuidadoras/filhas e esposas dos idosos com Alzheimer. O medo de ficar 

doente também, da dependência total do idoso e da evolução da doença se fizeram presentes nos 

discursos das cuidadoras (OLIVEIRA & CALDANA, 2012).  

De acordo com Acunã (2018) um aspecto que afeta diretamente a experiência e a realidade do 

cuidador é o ônus e a sobrecarga que se manifestam na sensação de um plano de vida frustrado, onde 

a vida é percebida apenas no aqui e agora sem ter a capacidade de olhar para o futuro e retomar a vida 

incorporando esse novo cenário.  

Além do exposto, os cuidadores expressam a sensação de estarem sobrecarregados, o que está 

relacionado ao fardo de ter um membro da família com DA. Percebe-se uma exaustão crescente, sem 

possibilidades reais e contínuas de descanso. Em muitas ocasiões, os membros da família reagem 

negativamente de maneira compensatória, o que é evidente em respostas verbais violentas ou 

inapropriadas a outras pessoas da família e que já haviam sido verificadas em um estudo de caso 

anterior (ACUNÃ, 2018).  

Algumas reações emocionais do familiar-cuidador também podem intensificar o estresse como 

amplo sentimento de responsabilidade com exacerbação de culpa por problemas, reações emocionais 

envolvendo vergonha, culpa, preocupação, depressão e ansiedade e situações sociais embaraçosas 

resultantes de estigma e discriminação (ABRAz, 2019). 

A maioria dos cuidadores sentem-se zangadas devido às mudanças com que têm de lidar. É natural, 

vir a sentir raiva e ressentimentos da doença, da perda de memória e das dificuldades em realizar 

coisas que anteriormente eram capazes de fazer. Em muitas situações é normal que fique triste ou 

aborrecido pelas perdas que está a vivenciar. A mudança de rotina, a perda de emprego, podem criar 

uma enorme tristeza e um sentimento devastador (ALZHEIMER, 2019). 

A tristeza que persiste durante muito tempo, sem sinais de melhoria, pode indicar a existência de 

uma depressão. É importante falar com o seu médico ou com outro técnico de saúde, sobre as formas 

de tratar esta questão. A medicação pode, por vezes, ajudar nesta situação (ALZHEIMER, 2019). 

A assistência prestada por profissionais de saúde é de fundamental importância para a melhora da 

qualidade de vida da pessoa vivendo com Alzheimer e do familiar cuidador.  

Os profissionais de enfermagem devem estar habilitados para prestarem assistência integral as 

pessoas com Alzheimer e ao familiar cuidador, visto que estão presentes em vários cenários de 
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cuidado. No entanto, esta atuação é desafiadora uma vez que o familiar cuidador por vezes assume 

sozinho os cuidados do idoso no domicílio com pouco ou nenhum apoio da família, o que repercute 

em prejuízos na sua vida afetiva, profissional e pessoal (LUZARDO et al, 2006). 

Refletindo nesse pensar, o papel da enfermagem é de extrema importância tanto para o indivíduo 

quanto para o coletivo, e para intervir no âmbito familiar é preciso que o profissional enfermeiro 

esteja inserido nesse contexto, o qual tem a família como foco do cuidado profissional (FERREIRA 

& CARMO, 2O15). 

Dessa forma, o profissional enfermeiro está habilitado a integrar a equipe multidisciplinar, 

contribuindo para o planejamento das ações de cuidado, pautadas na educação em saúde, dando 

suporte e apoio para a realização dos cuidados intra e extra domiciliares, já que reúne conhecimento 

e experiência necessários para dedicar atenção especial aos cuidadores leigos, visando a prepará-los 

para o cuidado diário de idosos, utilizando a enfermagem como prática social em que se pode aplicar 

o cuidado holístico para o atendimento às necessidades dos seus clientes (LUZARDO et al, 2006). 

Para Ilha (2017), evidencia-se que a Assistência Multidisciplinar Integrada aos Cuidadores de 

Pessoas com a Doença de Alzheimer (AMICA) caracteriza-se como uma (geronto) tecnologia 

cuidativo-educacional complexa, geradora de novas gerontotecnologias de cuidado à pessoa 

idosa/família com DA de forma positiva, pela capacidade de distinguir sem separar, associar sem 

identificar ou reduzir, por meio do encontro de relações e inter-retroações que permitam reciprocidade 

entre o todo e as partes, ou seja, cada participante em sua singularidade e o grupo como um todo 

complexo.  

Segundo Camacho (2019), obtém-se, como resultado destas atividades, uma grande motivação 

para as famílias dos pacientes, que gostariam de apoiar a pesquisa e os desenvolvimentos que possam 

demonstrar eficácia nas informações com uma abordagem unificada, que permitirá coordenar os 

recursos e integrar as descobertas renovadas. 

Segundo a estratégia o profissional enfermeiro propõe a orientação do modelo assistencial 

tomando como foco a família no seu espaço físico e social. Isso proporciona à equipe de saúde uma 

compreensão mais ampla do processo saúde-doença, que permite intervenções para além das práticas 

curativas (FERREIRA E CARMO, 2015). 

Dessa forma, denota-se que forçar atividades desconhecidas poderá acarretar situações de 

irritabilidade. Por conta disso, salienta-se a necessidade de trabalhar com a singularidade de cada 

pessoa idosa com DA, valorizando e reconhecendo seus hábitos, a sua cultura e sua história de vida. 

Outro dado encontrado no presente estudo foi a necessidade de estratégias de cuidado voltadas aos 

cuidadores, pois cuidar de uma pessoa idosa com DA é uma tarefa que exige muito do cuidador e 

torna-se difícil para todos, sejam familiares ou não (ANNA NERY, 2006). 
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5 CONCLUSÃO 

O presente estudo respondeu à questão norteadora descrevendo as vivências dos familiares 

cuidadores no processo do cuidar do indivíduo com Alzheimer onde foram possíveis identificar as 

dificuldades enfrentadas relatadas por eles, tais como sobrecarga, preocupação, medo, tristeza, 

adoecimento entre outros.  

A pesquisa evidenciou que esses familiares cuidadores requerem mais atenção e apoio por parte 

dos profissionais de enfermagem, pois a doença de Alzheimer exige que eles aprendam a conviver 

com o sofrimento do outro tendo que esconder a sua própria dor e suas necessidades, renunciando 

aspectos de sua vida pessoal em benefício do outro, potencializando os riscos de adoecimento pessoal.  

Neste contexto, torna-se fundamental que os profissionais de enfermagem elaborem intervenções 

terapêuticas no intuito de diminuir os impactos que a doença venha à causa no núcleo familiar, uma 

vez que com a assistência e orientação adequada atuarão com zelo e menos desgastante, mantendo 

também, sua saúde mental, com finalidade de garantir a qualidade da assistência à pessoa com 

Alzheimer e suporte adequado aos responsáveis por esse cuidado, orientando e intervindo frente aos 

enfretamentos vivenciados pelos mesmos. 
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