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Resumo 

A doença de Alzheimer (DA) é uma das maior causas de demência e 

dependência no Mundo e com uma maior incidência na terceira idade, o que faz com que 

seja indispensável fazer uma maior divulgação da patologia e dos problemas que acarreta 

tanto no utente com também na família onde o mesmo se encontra inserido. É uma doença 

crónica, que afeta o Sistema Nervoso Central (SNC) do utente, deixando-o 

completamente dependente a medida que evolui. Afeta também a família que cuida do 

membro doente, logo esta deve estar devidamente capacitada para ajudá-lo na satisfação 

das suas necessidades. Em Cabo Verde (CV), a DA ainda é um pouco conhecida em 

relação a sua incidência a nível mundial. Os dados estatísticos do Hospital Batista de 

Sousa (HBS) mostram que entre os anos 2016 e 2018 foram atendidos 30 utentes 

portadores de DA para consulta externa. O principal objetivo deste trabalho é “Conhecer 

as vivências e os sentimentos da família enquanto cuidador informal do membro portador 

da Doença de Alzheimer” de forma a saber como estes têm enfrentado os problemas que 

a doença acarreta e como têm lidado com o mesmo para a melhoria do bem-estar e 

conforto do seu membro que está doente. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativo, 

exploratório e descritivo, tendo como instrumento de recolha de informações um guião 

de entrevista semiestruturada com perguntas abertas, à cinco famílias como cuidadores 

informais de membros portadores de DA em São Vicente (SV) sendo os entrevistados 

todos do sexo feminino, com idade compreendida de 25 à 57 anos de idade. Foi realizada 

no período de tempo compreendido de Julho à Setembro de 2018. Com a realização das 

entrevistas, foi possível observar que há um baixo nível de conhecimento sobre a 

patologia, e, não obstante, com poucos recursos disponíveis os familiares conseguem 

prestar os cuidados adequados com o objetivo de promover melhor conforto e bem-estar 

do seu membro portador de DA, embora as vivências e sentimentos dos mesmos são 

constantemente de medo, dor, tristeza, aflição e rejeição da doença derivado dos 

momentos cansaço, das mudanças no seio familiar, do stress do dia-a-dia. 

Palavras-Chave: Doença de Alzheimer, Sentimentos e vivências da família como 

cuidador informal, Intervenções de enfermagem. 
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Abstract 

Alzheimer’s Disease (AD), is one of the causes of greater dementia and 

dependence in the world and with a higher incidence in the elderly, whitch makes it 

necessary to make a greater dissemination of the pathology and the problems that in 

causes both in the user with also in the Family where it is inserted. It is a chronic disease, 

that affects the Central Nervous System (CNS) of the user, leaving it completely 

dependent as he evolves. It also affects the Family that cares for the sick member, so the 

Family member must be properly trained to assist him in meeting his need. In Cape Verde 

(CV), the AD is still a little unknown in relation to its incidence worldwide. The statistical 

data on the Hospital Batista De Sousa (HBS) show that between 2016 and 2018, 30 users 

with AD were attended for external consultation. That main objective of this work is to 

“know the experiences and feelings of the Family as an informal caregiver of the member 

with Alzheimer’s Disease” in order to know how they have faced the problems that the 

disease brings and how they have dealt with it for the improvement of the well-being and 

comfort of your sick member. This is a qualitative, exploratory and descriptive study, 

having as an instrument of data collection an semi structured interview  script with open 

questions, to five families an informal caregivers of member with AD in São Vicente 

(SV), all of whom were female, ranging from 25 to 57 years of age. It was carried out in 

the period from July to September 2018. With the interviews, it was possible to observe 

that there is a low level of knowledge about this pathology, and, nonetheless, with few 

resources available, the family member can provide adequate care in order to promote 

better comfort and well-being of their member with AD, although their experience and 

feelings are constantly of fear, pain, sadness, distress and rejection of the disease derived 

from the moments of tiredness, of the changes in the family, of the stress of everyday life. 

Key words: Alzheimer’s disease, Family feeling and experiences as an informal 

caregiver, Nursing interventions 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho enquadra-se no âmbito do curso de licenciatura em 

Enfermagem na Universidade do Mindelo (UM). Este trabalho foi realizado como parte 

dos requisitos para obtenção do grau de Licenciatura em Enfermagem na UM. Trate-se 

de uma monografia que visa aquisição de competências no âmbito da investigação em 

Enfermagem, dirigido com o objetivo geral “Conhecer as vivências e os sentimentos da 

família enquanto cuidador informal do membro portador de DA.” 

Atualmente, as doenças degenerativas têm aumentado muito a nível mundial e, 

a DA por estar inserido nas mesmas como uma das principais e mais perigosas das doença 

degenerativas, tem-se sobressaído devido a sua elevada taxa de incidência no mundo 

inteiro. 

A DA é uma doença crónica neuro degenerativa do SNC, e, com o avanço da 

sua evolução torna os seus portadores cada dia mais vulneráveis e mais dependentes. Esta 

doença é mais frequente nas pessoas com idade avançada (acima dos 65 anos de idade). 

Trata-se de uma doença que afeta o portador, e todos os membros da família, e 

em alguns casos os amigos e vizinhos, como também todos as pessoas que são próximas 

do doente. Com o avançar da evolução de DA, há consequentemente evolução dos 

sintomas e um aumento significativo de dependência, e para os familiares que não estão 

capacitados para lidarem com o estado do doente, pode haver consequências graves para 

o portador destacando o isolamento e a depressão. 

É nesta perspetiva que os enfermeiros têm uma importante função de capacitar 

os familiares e os cuidadores do doente portador de DA em relação aos cuidados que 

devem ter com o mesmo, e ajuda-los de forma a lidarem com nova situação. 

Relativamente a isto considerou-se pertinente abordar este tema, com o intuito de dar 

início ao processo de aprendizagem e aprofundar os conhecimentos a nível da assistência 

em enfermagem, fazendo uma análise dos métodos de assistência em enfermagem com a 

finalidade de melhores os cuidados prestados aos utentes portadores da doença de 

Alzheimer, como também para os seus familiares. 
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Trata-se de uma trabalho que visa fornecer contributos aos profissionais de 

saúde, na medida em que a mesma tem uma revisão da literatura atualizada sobre a 

problemática particular e específica nos cuidados de enfermagem, possibilitando o 

aprofundamento da sua compreensão.  

O presente trabalho está estruturado em três fases muito bem definidos, que se 

denominam de enquadramento teórico, onde se encontra a revisão da literatura, fase 

metodológica onde se especifica o método e o tipo de estudo e por último a fase empírica 

onde se faz uma análise das informações obtidas ao longo do trabalho. Trata-se de uma 

pesquisa de caráter qualitativo, em que foram entrevistados cinco famílias em São 

Vicente, com membros portadores de DA, de modo a conhecer as suas vivências e os 

sentimentos face as mudanças que a doença acarreta. 

 O trabalho encontra-se redigido de acordo com as normas de formatação e 

redação do trabalho da Universidade do Mindelo. 
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JUSTIFICATIVA E PROBLEMÁTICA DO ESTUDO  

Na problemática e justificativa podemos encontrar e exaltar da forma mais 

simples o problema que está em estudo, o motivo deste ser essencial para a pesquisa e o 

quão importante é o tema em estudo.  

Sendo a DA uma doença crónica e neuro-degenerativa, com a sua evolução afeta 

a autonomia e a dependência do utente que fica o tempo todo sob os cuidados dos 

familiares cuidadores. Com o aumento da esperança média de vida, frequentemente 

encontramos idosos portadores de doenças crónicas e degenerativas, como por exemplo 

a Doença da Alzheimer (DA), a doença de Parkinson (DP), a demência por Corpos de 

Lewy (DCL), e a demência Vascular (DV). O estudo desta problemática é importante 

tendo como ponto de vista uma doença irreversível, que neste caso seria a DA, a sua 

origem ainda não é conhecida e não tem cura, embora reconhecesse que a prestação dos 

cuidados apropriados poderá conduzir e proporcionar ao doente e a família maior conforto 

e consequentemente mais qualidade do nível de vida. 

Nesse sentido o tema em estudo torna-se pertinente, se tentarmos compreender 

se as famílias cuidadoras têm alguma preparação para lidar e ultrapassar os problemas 

que a DA acarreta, visto que é uma doença que põe em causa tanto a saúde do utente 

como também da família, em termos psicológicos, físicos, económicos e sociais.  

E sendo a DA uma doença crónica, degenerativa sem cura pretende-se com o 

estudo dar algum contributo para a classe de profissionais de saúde, nomeadamente os 

enfermeiros da nossa sociedade, na medida em que se tem notado que Alzheimer é uma 

doença muito pouco estudado e explorado em Cabo Verde (CV). Com o estudo pretende-

se ainda chamar a atenção de profissionais de saúde para o tema e a doença, 

consciencializando-os que mesmo sendo uma doença muito pouco falada na nossa 

sociedade, ela existe e trás consigo problemas que afeta não só o doente como também 

toda a família.  

A DA tornou-se de uma doença neuro-degenerativa só conhecida por 

especialistas do século XX, em uma doença frequente e temida por todos na atualidade. 

O aumento dramático de casos de DA é consequência do envelhecimento da população, 

nesse sentido a Alzheimer Disease International (2009) mostra que “um efeito claramente 
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negativo do envelhecimento é o aumento significativo do número de pessoas com a 

doença de Alzheimer e demências relacionadas”.  

Trelha (2007, p. 21) diz que “envelhecer não é uma doença, mas tem um efeito 

devastador sobre o indivíduo, desvalorizando a sua autoimagem, acarreta um processo 

contínuo de inatividade e predispõe a um conceito errado da verdadeira compreensão do 

processo de envelhecimento humano” 

Segundo Garrett (2011, p.7), 

 “a doença de Alzheimer é doença do sistema nervoso central que se 

manifesta por demência, ou seja, perda de várias faculdades mentais 

com intensidade suficiente para interferir com a capacidade de 

execução das atividades da vida diária predominante anos os 65 anos 

de idade, acrescenta ainda que “a DA foi descrita pela primeira vez em 

1906 por Aloís Alzheimer, mas apenas nas décadas de 70 à 80 começou 

a assumir importância relevante, como forma de demência frequente. A 

demência de Alzheimer é uma doença progressiva com repercussão nas 

funções intelectuais, conduzindo a mudanças importantes na vida do 

doente e familiares”.  

É de realçar que a Organização Mundial da Saúde (OMS), no seu relatório 

mundial de saúde publicado no ano de 2002 tratou sobre a saúde mental destacando a DA 

como uma enfermidade degenerativa primaria do cérebro. Classificou a DA como uma 

perturbação mental e comportamental, caracterizada pelo declínio cognitivo como a 

memória, o pensamento, a compreensão, o cálculo, a linguagem, a capacidade de aprender 

e o discernimento. 

Segundo a mesma fonte a DA,  

 é tão importante visto que nas suas projeções existe uma tolerância para 

o aumento relativo da população acima dos 60 anos e justamente neste 

grupo etário é previsível que o número de doentes aumente também de 

forma significativa, assim, à sobrecarga que o envelhecimento normal 

acarreta para os familiares e para a sociedade, a presença de uma doença 

com sintomas mentais como a DA vem a agravar mais ainda o 

programa” (OMS, 2002). 

Ximenes, Rico e Pereira (2014, p.127) afirmam que culturalmente, quando um 

idoso necessita de cuidados, a família é quem assume esse papel, pois a prestação de 

cuidados ao idoso com DA pelos seus familiares está fundamentada “na perspetiva de 

uma reciprocidade esperada, que se manifesta na retribuição pelo cuidado recebido na 

infância e no amor filial”, (Creutzberg & Santos 2000, p. 108 cit. In Ximenez, Rico & 

Pereira 2014, p. 127). 
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Bourdial (2004, p. 78) diz que “a DA é uma degenerescência irreversível, 

principal causa da perda da autonomia das pessoas idosas, a DA está relacionada com 

lesões neurológicas localizadas no córtex cerebral. Ainda não são conhecidas a prevenção 

nem a cura.  

Ainda o mesmo autor realça que “das afeções devidas a degenerescência dos 

neurónios ocuparam a última década do século XX, o primeiro lugar dos estudos 

científicos o que permitiu controlar estas complexas patologias. A mais conhecida é a DA 

que atinge sobretudo pessoas com idade superior aos sessenta e cinco anos de idade” 

(Bourdial 2004, p.19) 

A DA e suas intervenções de enfermagem torna-se um tema com um elevado 

grau de pertinência visto que é uma doença que tem vindo a aumentar com o passar dos 

anos e por representar 60 à 70% dos casos de demência e por isso é muito importante 

trazer o tema para estudo e aprofundamento dos conhecimentos tanto para o autor do 

trabalho como estudante e futuro profissional de saúde, como também a sociedade em 

geral ter uma ideia das repercussões que a doença acarreta e dos transtornos que traz tanto 

para o doente como também para a família. 

E, é a família que vivência todas as mudanças, as angústias, os medos e os 

sentimentos gerados pela patologia no ambiente em que vivem. E, tratando dessa 

patologia, estas dificuldades são aumentadas, já que para além de ser crónica, afeta o 

psicológico, o físico e o social dessas pessoas, gerando dependências e necessidades 

vivenciadas também pela família. 

Neste contexto a família precisa da intervenção de uma equipe de enfermagem 

para orientá-los quanto aos cuidados que poderão ter em relação ao membro portador de 

DA, pois ela é uma doença pouco conhecida na nossa sociedade e quando vêm de 

encontro com uma família causa transtornos devastadores com as suas consequências, 

visto que “a demência de Alzheimer é uma doença que requer cuidados mais 

aprofundados já que ele compromete o lado emocional e físico do doente, da família e até 

mesmo do profissional, sendo importante então ter conhecimentos suficientes da doença, 

das limitações que ela gera assim como inseguranças para que o cuidado seja prestado da 

forma mais eficaz possível.” (Gonçalves & Alvarez, 2004 p. 57) 
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O contributo que os enfermeiros podem prestar e transmitir com as suas 

intervenções deverão ser de modo a auxiliar o utente e a família a utilizar as possibilidades 

adequadas perante todos os problemas que vão aparecendo ao longo da doença, e desta 

forma encoraja-los ao proporcionar os cuidados e melhorar a qualidade de vida nesse 

sentido Carvalho (2011, p. 25) mostra que “a enfermagem é sensível a educação de 

valores, na medida em que procura conhecimentos que se identificam as normas e se 

aplicam no exercício das competências profissionais, promovendo, o espírito de cuidar 

do homem doente e de saber escutar”. 

Embora são muitas as vezes que os familiares e ou cuidadores que proporcionam 

os cuidados aos doentes, tendem a prejudicar as suas vidas, fisicamente e 

psicologicamente, ficando assim mais expostos a algumas patologias nesse campo. 

E sendo assim convém destacar ainda a preocupação de uma educação e apoio 

psicológico continua a familiares e cuidadores. Convém ressaltar que uma das 

recomendações da OMS (2002) é o desenvolvimento de uma legislação voltada para a 

saúde mental, dentre as quais a própria DA para consolidar os seus princípios 

fundamentais que visam garantir a dignidade dos pacientes com essa enfermidade. 

Por ser uma doença irreversível e que não tem cura, a intervenção de 

profissionais capacitados é muito importante tanto para o doente como também para a 

família e ou cuidador que é a segunda pessoa mais afetado com a doença. 

Segundo Santana, Farinha, Freitas, Rodrigues & Carvalho (2015), a DA é a mais 

prevalente de todas as demências, com uma incidência de 50 a 70% de casos, sendo que 

a tendência desses números é aumentar consequentemente com a idade. 

Segundo a Alzheimer’s Diseases International (ADI) cit. in Militão & Barros 

(2017), “as estimativas de 2009 apontaram que no ano de 2012, 36 milhões de pessoas 

seriam portadoras de demência havendo um aumento para 66 milhões em 2030 chegando 

a 115 milhões em 2050 com tendência a aumentar equivalente ao aumento do número de 

indivíduos acometidos.” 

Segundo a World Alzheimer Report (WAR), (2015), a nível mundial havia cerca 

9,9 milhões de novos casos de pessoas com a demência de Alzheimer a cada três 

segundos, chegando assim a 46,8 milhões de utentes portadores de DA em 2015. Estima-
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se que estes valores em 2030 alcance os 74,7 milhões e em 2050 chegará aos 131,1 

milhões. Ainda afirma que dos 46,8 milhões de portador de DA, 58% desses valores são 

pessoas que vivem em países classificados pelo banco mundial, como países de baixa ou 

média renda e que essa percentagem poderá aumentar para 63% em 2030 e para 68% 

nesses mesmo países em 2050. No seu mapa de pessoas que sofrem com DA á nível 

mundial, podemos encontrar ainda 9,4 milhões de pessoas nos Estados Unidos, 10,5 

milhões de na Europa, 4 milhões na África e 22,9 milhões na Asia. 

De acordo com o Relatório Estatístico do Ministério de Saúde de Cabo Verde 

(2012), houve um aumento da população idosa e consequentemente um aumento das 

doenças atacam o Sistema Nervoso (SN), como é o caso de DA, chegando assim a uma 

taxa de mortalidade de 7,6% em Cabo Verde. Ainda podemos verificar através da 

pirâmide abaixo como como se deu esse aumento da população idosa em Cabo Verde. 

 

Os dados da estatística do Hospital Batista de Sousa (HBS) entre os anos 2016 e 

2018 apontam a lista de doentes portadores da DA atendidos na consulta externa em São 

Vicente. Podemos observar a partir do quadro abaixo que foram registados trinta utentes 

portadores de DA. 
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Quadro 1: Dados Estatísticos de doentes portadores de Alzheimer no HBS 

Ano Idade Sexo Feminino Sexo Masculino Total por ano 

2016 28 - 86 18 3 21 

2017 36 - 85 3 3 6 

2018 71 - 79 0 3 3 

Fonte: Elaboração própria 

Pode-se notar relativamente aos dados estatísticos do HBS, que os números ten-

dem a diminuir significativamente, mas acredita-se que isso deve-se aos fracos conheci-

mentos da doença na nossa sociedade, aos subdiagnósticos e aos diagnósticos tardios por 

ser uma doença que se confunde com os sinais de envelhecimento.  

É de realçar ainda que muitas vezes isso se deve ao estilo de vida corrido das 

famílias com o trabalho e acabam por passar muito pouco tempo com os familiares idosos, 

fazendo com que nem se notam esses detalhes que começam como pequenas mudanças 

no comportamento e acabam por tornar-se grave a medida que os sintomas vão aumen-

tando e sem um diagnóstico, não pode haver medicamentos para controla-los. 

O facto é que Cabo Verde acompanha a tendência mundial de desenvolvimento 

caracterizada pelo aumento da esperança média de vida e consequentemente pelo enve-

lhecimento populacional. Esse fenómeno está associado a um aumento do número de pes-

soas que passam a depender de outras para satisfação das necessidades de vida diária. 

A escolha do tema surgiu ao longo do percurso enquanto estuante de enferma-

gem, onde constatou principalmente no primeiro ensino clínico no serviço da medicina 

do HBS que a DA aparece como um subdiagnóstico, visto que geralmente os utentes são 

internados com diabetes, hipertensão, entre outras patologias, mas em alguns casos nota-

se nestes utentes sinais e sintomas de DA, embora quase sempre confundida com sinais 

de envelhecimento. Outro motivo que influenciou a escolha do tema foi uma experiência 

vivenciada na família quando foi diagnosticado a DA em um familiar há uns anos atrás, 

motivo de grande preocupação e tensão por saber que se tratava de uma doença crónica. 

Para além dos motivos mencionados, convém dizer que outro interesse que in-

fluenciou a escolha da temática, foi o pouco conhecimento que ela tem na nossa sociedade 

e por ser muito pouco explorada pela classe de enfermagem em Cabo Verde (CV). Ainda 
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se pretende com este trabalho contribuir para o desenvolvimento dos cuidados em doentes 

portadores de DA em CV, chamando a atenção da classe da enfermagem e da população 

em geral com os cuidados que se deve ter com os doentes demenciados, como é o caso 

de DA, sabendo que não esta clarificado que tipo de assistência e apoio esses utentes e as 

respetivas famílias recebem a partir do diagnóstico. 

Atendo a existência da problemática supracitada, entendeu-se ser pertinente e 

adequado desenvolver o presente estudo de investigação que será orientada pelo seguinte 

objetivo geral: 

 Conhecer as vivências e os sentimentos da família enquanto cuidador 

informal do membro portador da Doença de Alzheimer. 

De acordo com o objetivo geral, foi delineado os seguintes objetivos específicos: 

Objetivos específicos: 

 Conhecer as dificuldades das famílias como cuidador informal do membro 

portador da Doença de Alzheimer; 

 Identificar as repercussões na estrutura familiar como cuidador informal do 

membro portador da Doença de Alzheimer; 

 Identificar os sentimentos dos familiares como cuidador informal do membro 

portador da Doença de Alzheimer. 
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1. Enquadramento teórico  

Neste capítulo realiza-se uma abrangente contextualização, através de uma 

revisão bibliográfica sobre a Doença de Alzheimer e os efeitos causados por esse 

problema que afeta a qualidade de vida dos utentes e dos seus familiares. 

Embora a DA não seja uma patologia resultante do envelhecimento, mas decorre 

no processo do envelhecer e dos aumentos das patologias degenerativas e crónicas, 

portanto vê-se a necessidade de definir o conceito de demência e envelhecimento, a 

fisiopatologia da DA, assim como a sua história, para melhorar a compreensão do tema 

em estudo.  

A complexidade e extensão de algumas doenças degenerativas, progressivas e 

crónicas têm vindo a acarretar repercussões de forma negativa sobre o cuidador, sendo 

assim é pertinente falar da família e do cuidador.  

Destas patologias destaca-se as demências sendo a mais comum de todas está a 

DA e para melhor compreensão deste trabalho e necessário conhece-la. 

Neste capítulo onde será exposto algumas definições do envelhecimento, da 

demência, e da história de DA achou pertinente fazer um enquadramento teórico que 

ajudará na compreensão do referido tema. 

1.1 Conceito da doença de Alzheimer 

Como se tem observado ao longo dos anos, a população tem vindo a envelhecer 

e consequentemente trazendo consigo o número significativo e preocupante de doenças 

crónica e degenerativas, que podemos considerar doenças específicas das idades 

avançadas. Com isto convém fazer um breve relacionamento entre a demência e o 

envelhecimento visto que a demência tem vindo a ser confundida com os sinais do 

envelhecimento da população e faz parte das doenças crónicas que mais tem afetado a 

população idosa. 
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1.2 Demência e envelhecimento   

Segundo Garrett (2011),  

 A demência e o envelhecimento apresentaram uma relação que pode 

ser considerada inevitável durante séculos e ainda diz que Pitágoras, no 

séc. VII a.C., considerava a demência como parte do envelhecimento 

normal. Séculos mais tarde Hipócrates continua a considerar a perda 

das faculdades mentais como uma consequência inevitável do 

envelhecimento. Realça ainda que Aristóteles mantém a noção de 

inevitabilidade da deterioração mental com o envelhecimento, mas não 

procura a sua causa. Ao contrário destes, Cícero, um filósofo Romano 

do século II d.C., considera que a manutenção da vida intelectual ativa 

pode prevenir a deterioração das faculdades mentais com o 

envelhecimento. 

O envelhecimento ativo precisa ser compreendida como uma forma de idealizar 

o ciclo da vida. Na perspetiva de Fernandes (2005) envelhecer, vem de uma ação cujo 

processo é progressivo, dinâmico e inevitável, e com o decorrer do tempo ocorrem as 

modificações fisiológicas, morfológicas, bioquímicas e psicológicas. 

O termo demência surge do latim, tendo como significados (estar fora da própria 

mente). Para Falcão e Dias (2006) a demência é compreendida como a inexistência das 

funções cognitivas, comprometendo assim as atividades da vida do portador da DA.  

Oliveira et al (2005), mostra que a demência refere se a um conjunto de sintomas 

que se manifestam em pessoas com doenças cerebrais, que levam a destruição e perda de 

células cerebrais. Este mesmo autor ainda explica que devido a demência há uma perda 

de células cerebrais que deveriam ocorrer como um processo natural, acabando assim por 

ocorrer de forma mais rápida, e isto faz com que o cérebro da pessoa não funciona de 

forma normal. 

Segundo Nuno e Pais (2007),  

As doenças que afetam o cérebro de forma crónica, progressiva e que 

perturba as funções mentais, principalmente a memória, são resultados 

da demência. Realçam ainda que dependendo da causa da demência o 

seu percurso poderá ser tanto progressivo como também pode ser lento, 

e durante este processo os utentes apresentam uma série de 

comportamentos incomuns, como a agressividade, a insónia, o 

nervosismo e agitação, ansiedade e medo, mudança brusca de humor, 

depressão, dificuldades em comer, esconder e perder as próprias coisas, 

comportamentos embaraçosos e estranhos, perseguição, 

comportamentos sexuais inapropriadas, reações exaltadas e cólera, 

deambulação diurna e noturna, perguntas repetitivas. 
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Oliveira et al (2005) a demência é uma decadência progressiva da capacidade 

mental em que a memória, a reflexão, o juízo, a concentração e a capacidade de 

aprendizagem estão diminuídos e pode produzir-se uma deterioração da personalidade. 

De acordo com Reiman e Caselli (1999) de entre as várias demências existentes, 

a DA é conhecida como a demência senil do tipo Alzheimer. 

Garrett (2011) complementa afirmando que este é assim chamado por surgir em 

idades avançadas, acompanhadas da perda de peso do cérebro. 

1.3 Doença de Alzheimer: Doença Crónica 

Qualquer patologia requer cuidados, e quando se trata das doenças crónicas que 

são consideradas como doenças de longa duração a atuação do enfermeiro é muito 

importante na transmissão de informações aos familiares e capacita-los em caso de terem 

que tomar qualquer decisão sobre os cuidados.  

O aparecimento das doenças crónicas no seio familiar também trás consigo 

algumas mudanças, começando a aparecer os problemas sociais, e consequentemente a 

necessidade de gerenciar a saúde da população geriátrica com o intuito de sentirem 

protegidos pelas famílias como é o caso dos utentes que sofrem com a DA. 

Com o aumento da esperança média de vida mundial, há um aumento da 

população idosa e com o processo normal do envelhecimento do organismo, os idosos 

ficam mais vulneráveis ao aparecimento das doenças crónicas como é o caso de DA.  

Na perspetiva de Harrison (1996, p. 2492) “a DA é caracterizada pela perda de 

memória e incapacidade de raciocinar corretamente, afetando primordialmente a 

população idosa. Acrescenta ainda que a medida que a doença evolui, um número 

crescente de funções é comprometido e de uma forma geral.” 

Segundo Castro-Caldas e Mendonça (2005 p. 29) “a DA é uma doença neuro-

degenerativo, em que as alterações e destruições do tecido nervoso são graduais e 

progressivas, iniciando-se a partir do momento indeterminado da vida adulta.” 

Sérgio e Valença (2003 p. 5)  
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Complementam ainda que “a DA é uma doença degenerativa e 

progressiva do cérebro, causado por uma perda acelerada das células 

cerebrais. Ocasiona alterações na capacidade da memória e no 

raciocínio, bem como na esfera emocional e afetiva. Estas alterações 

manifestam-se na vida do dia-a-dia do doente, torna-se cada vez mais 

importantes e terminam na sua morte. A doença não faz parte do natural 

processo de envelhecimento, nem pode ser considerada uma doença 

mental, propriamente dita, ou do foro psíquico, muito embora, se 

manifeste pelo comportamento.” 

Tang e Kumar (2008), Bottino, Laks e Blays (2006) descrevem a DA como uma 

doença neuro degenerativa e progressiva, crónica e não transmissível, que se caracteriza 

pela deterioração da memória e das funções cognitivas, dando inúmeros prejuízos nas 

atividades diária da vida do portador da doença, distúrbios comportamentais e uma série 

de sintomas neuropsiquiátricos.  

Ainda Guyton (2002),  

Defende que a DA é uma doença crónica, que contem características 

degenerativas que são marcadas pelo envelhecimento prematuro do 

cérebro, onde os primeiros sintomas aparecem assim nos meados da 

vida adulta e vão progredindo intensamente, levando assim a perda das 

funções mentais. O mesmo autor ainda afirma que a DA é caracterizada 

pela alteração da saúde física e mental acarretando assim sintomas 

subjetivos, dificultando assim a formulação do diagnóstico precoce. 

Nunes e Pais (2006, p. 3) realçam que “a DA é a causa mais frequente de 

demência. É uma doença degenerativa e progressiva do cérebro, causado por uma perda 

acelerada dos neurónios. Afeta sobretudo a memória, mas também o raciocínio, a 

orientação, a linguagem, o comportamento e os afetos.” 

Black e Matassarin-Jacobs (1996, p. 742), 

“A DA é a causa mais comum de demência nos países ocidentais. 

Aproximadamente 10% de todas as pessoas acima dos 70 anos 

apresentam uma perda significativa da memória, que em mais de 

metade dos casos, decore da DA que é uma forma de demência e esta 

demência envolve o declínio progressivo em duas ou mais áreas de 

cognição, em geral, a memória e, uma ou mais das seguintes áreas: 

Linguagem, Cálculo, Perceção visual-espacial, prática construtiva, 

julgamento, abstração e alteração na personalidade.” 

Sousa (2007) afirma que a parte mais comprometida na função psíquica é a 

memória, interferindo assim nas atividades sociais e ocupacionais. 

Garrett (2011, p. 16,17) diz que, 
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“A DA é uma doença na qual as células do SNC sofrem um processo 

de morte mais acelerado que o que existe normalmente, provocando 

uma perda de função relacionada com os locais onde essa perda é maior, 

acrescenta ainda que na grande maioria dos casos esta perda de células 

atinge, nas fases mais iniciais da doença, locais essenciais a um certo 

tipo de memória, aquela que nos permite recordar acontecimentos 

recentes e aprender novas informações.” 

Na medida em que a DA é uma das principais doenças que afetam a qualidade 

de vida dos seus portadores como também dos familiares, nomeadamente dos cuidadores, 

há uma grande necessidade de investir na promoção de pesquisas e planos de cuidados 

aos idosos com demências. 

1.4 História da Doença de Alzheimer 

Para melhor compreensão do tema achou importante falar sobre a história da 

doença, que vai nos mostrar o porquê de ter o nome de Alzheimer, onde e quando foi 

descoberto. Convém realçar que é uma doença que há muitos ano vem aparecendo em 

idosos acima dos 60 anos de idade, sem terem o conhecimento do mesmo, porque durante 

muito tempo foi confundida com sinais de envelhecimento, visto que o dia-a-dia, o 

trabalho e várias outras responsabilidades dos filhos ou de outros membros da família não 

deixam tempo suficiente que permita prestarem mais atenção nos idosos que têm no seio 

familiar, e assim detetar mudanças que a doença trás consigo. 

Segundo Oliveira et al (2005) esta demência ficou com o nome do psiquiatra e 

neuropatologista Alemão Aloís Alzheimer, por ter sido o primeiro a descrever os seus 

sintomas e efeitos neuropatológicos em 1906. 

Segundo Garrett (2011, p. 14) “Aloís Alzheimer nasceu 14 de junho de 1864 em 

Marktbreit-am-Main. Após ter terminado o ensino secundário em Aschaffenburg, estudou 

Medicina em Berlim onde obteve a sua licenciatura em 1888. No mesmo ano começou a 

trabalhar no Asilo Municipal para Doentes Mentais e Epiléticos em Frankfurt, onde 

permanece durante 14 anos”. 

O mesmo autor acrescenta ainda que passou a colaborar com um histologista 

muito reconhecido (Nilss) onde aprendeu a observar células coloridas. Neste período, 

mais propriamente em 1901, Alzheimer internou a uma doente de 51 anos de idade com 

incapacidades mental, comportamentos alterados e dificuldades em formar memórias 
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recentes. Ela morreu em 1906, Alzheimer aproveitou do cérebro da mesma para estudar 

da doença e apresenta as suas alterações numa reunião de psiquiatras Germânicos.  

Realçam Touchon e Ported (2002) que a prevalência da DA aumenta com o 

envelhecimento e é a mais comum das demências. Na perspetiva de Castro-Caldas e 

Mendonça (2005, p.2) “a DA tornou-se, de uma doença neuro degenerativa rara e só 

conhecida pelos especialistas no início do século XX, em uma doença frequente e temida 

por todos na atualidade”.  

Ainda Correa (1996) acrescenta que mesmo antes da identificação da DA em 

1907, ela já existia e só não foi diagnosticada antes visto que era confundida com as outras 

demências.  

1.5 Fisiopatologia de DA  

Falar de DA, implica falar do SNC que é o sistema mais afetado e embora se 

saiba muito pouco das verdadeiras causas, há investigações que mostram que os cérebros 

dos utentes com DA têm placas amiloides e emaranhados neurofibirilares, mas ainda há 

investigadores que continuam a tentar definir qual papel estes dois elementos 

desempenham na doença. Sendo ela uma doença que afeta o SNC para entende-la melhor 

convém abordar o seu desenvolvimento do ponto de vista fisiopatológico.  

De acordo com Selmes e Selmes (2000, p. 52) a “DA é uma doença degenerativa 

das células cerebrais, os neurónios, de caráter progressivo, de origem ainda 

desconhecida”.  

Segundo Moore, Dalley e Agur (2010, p. 46, 47) “O SNC é formado pelo 

encéfalo e pela medula espinal, (...) a sua principal função é integrar e coordenar os sinais 

neurais que chegam e saem e realizar funções mentais superiores, como o raciocínio e o 

aprendizado. Estes sinais são transmitidos através dos neurónios, que são as unidades 

estruturais e funcionais do Sistema Nervoso (SN) especializadas para a comunicação 

rápida.” 

Garrett (2011, p. 19) diz que “os estudos bioquímicos e estruturais, das placas 

neuríticas e das transas neurofibirilares realizados até a data surgem que um dos principais 
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fatores da morte dos neurónios tem a ver com o processamento de uma proteína chamada 

de percursora de amiloide, APP”. 

Segundo Bear, Connors & Paradiso (2006), o conteúdo interno do neurónio é 

separado do meio exterior da Membrana Neural que percorre o neurónio como uma tenda 

de circo, sustentada por uma intrincada rede interna. Realçam ainda que os neurónios 

subdividem-se em três partes: O soma, os dendritos e o Axónio. 

O soma fica localizado na região central do neurónio, é uma estrutura esférica e 

no seu interior surgem estruturas chamados de organélos (núcleo, mitocôndria, aparelho 

de Golgi, retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso). 

Sereniki e Vital (2008) caracteriza histopatlógicamente a DA pela “maciça perda 

sináptica e pela morte neural observada nas regiões cerebrais responsáveis pelas funções 

cognitivas, incluindo o córtex cerebral, hipotálamo, o córtex entorrinal e o estriado 

ventral. 

1.6 Fatores de Risco para a DA 

Segundo alguns estudos podemos encontrar inúmeros fatores combinados que 

podem aumentar a probabilidade de um utente desenvolver a DA. Entres eles podemos 

encontrar o histórico familiar de demência, aspectos genéticos, hereditariedade, idade 

avançada, sexo, traumatismo craniano entre outros que ainda encontram-se em estudo 

como por exemplos a baixa escolaridade, depressão, portadores de doenças vasculares e 

ser do sexo feminino. Embora segundo alguns autores que podemos verificar o 

envelhecimento destaca-se entre eles como o maior dos fator de riscos. 

Neste sentido Oliveira et al (2005), dizem que são vários os fatores de risco, que 

podem levar a pessoa a ser mais propensa á doença do que outras. Estes ainda afirmam 

que é provável que a DA se origine da combinação destes todos os fatores de riscos já 

mencionados, fazendo um destaque para as seguintes:  

 Idade:  

Garrett (2011) afirma que sem dúvida nenhuma, a idade é o maior fator de risco 

para a doença de Alzheimer. Ainda acrescenta que a doença se manifesta mais frequen-

temente após os 65 anos de idade, embora possa iniciar-se muito mais cedo 
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Lopes e Bottino (2002) vão de acordo com o autor acima referido, visto durante 

os seus estudos mostram que na maioria das vezes os casos concentram-se em pessoas 

com idade superior aos 65 anos de idade, realçando ainda que o aumento da idade 

influencia diretamente sobre os resultados de prevalência.  

Contudo Oliveira et al (2005), mostram que apesar de, com a idade, a probabilidade de 

se ter a DA maior, não é a idade avançada, por si só que provoca a doença. Mostrando 

assim que os problemas que surgem devido á idade nomeadamente a aterosclerose podem 

ser contributos importantes para o surgimento da Doença de Alzheimer. 

 Sexo:  

No que diz respeito ao sexo como um fator de risco para a DA, são vários os 

autores que afirmam que a DA afeta mais as pessoas do sexo feminino. 

Caldas (2002), no seu estudo mostra que a DA afeta os utentes acima dos 65 

anos com predominância nas mulheres. 

Oliveira et al (2005), também defendem que a doença afeta mais as mulheres. 

Contudo eles mostram que o facto de existir maior prevalência desta patologia nas 

mulheres, pode levar a uma interpretação errada deste fator de risco, visto que eles 

explicam que a prevalência só é maior nas pessoas do sexo feminino por estas viverem 

mais que os homens. Mas se no caso os homens não morressem mais cedo que as 

mulheres, a taxa de prevalência certamente seria igual para ambos os géneros. 

Interessante mais fica a faltar mais esclarecimentos sobre o assunto  

 Fatores Genéticos e Hereditariedade: 

Oliveira et al (2005), afirmam que “para um número extremamente limitado de 

famílias, a DA é uma disfunção genética. Os membros dessas famílias herdam de um dos 

pais a parte do DNA (a configuração genética) que provoca a doença. Em média metade 

das crianças de um pai afetado vai desenvolver a doença.” 

Smith (1999) por sua vez afirma que existem pelo menos três tipos de genes 

diferentes que segundo estudos são estes os responsáveis pela afeção que é causada pela 
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DA. Dentre eles podemos encontrar o gene da (APP) ou proteína percursora, visto que o 

acumulo desta proteína no cérebro indica a presença da DA.  

Oliveira et al (2005), dizem que estudos recentes mostram que foi descoberto 

uma ligação entre o cromossoma 21 e a DA, ou seja, uma vez que a síndrome de Dawn 

tem como causa uma anomalia no cromossoma já referido, assim sendo muitas crianças 

com essa síndrome podem vir a desenvolver a DA isto se alcançarem a idade média e 

mesmo não manifestando todos os tipos de sintomas. 

 Traumatismo Craniano 

Garrett (2011), afirmam “algumas situações patologias parecem ser fator de 

risco para a DA, como por exemplo o traumatismo craniano”. Contudo estes não explicam 

nos seus estudos como este pode levar a DA. 

Oliveira et al (2005), por sua vez explicam que “uma pessoa que tenha sofrido 

um traumatismo craniano severo ocorre o risco de desenvolver a doença de Alzheimer”. 

Estes mesmos autores, ainda explicam que o risco de aparecimento da DA após 

um traumatismo craniano torna-se maior na altura da lesão e caso a pessoa tiver mais de 

50 anos, também se este tiver um gene específico (apo E4), já explicado anteriormente, 

ou mesmo se a pessoa tiver perdido os sentidos após a lesão.  

 Outros fatores:  

São vários os autores que mostram que ainda não se consegue chegar á conclusão 

de que um determinado grupo de pessoas é ou não, mais propenso a desenvolver a DA.  

Mesmo assim, Oliveira et al (2005), mostram que existem vários dados que 

sugerem que pessoas que possuem um nível mais alto de educação têm mostrado um 

menor risco de possuir a DA, do que o restante com menor nível de educação. 

Outras patologias também têm sido associadas ao aparecimento da DA, entre 

elas o Acidente Vascular Cerebral (AVC), Hipertensão Arterial (HA), a Diabetes Mellitus 

2 (DM2). Autores como Beckett, Ardern e Rotondi ainda fazem referência á falta de 

prática de exercício físico como um dos fatores de risco para a DA. 
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Segundo Minozzo (2014), ainda o grande problema dos fatores de riscos é que 

quando somadas, os riscos tornam-se ainda maiores (isso chama-se sinergismo). Quanto 

maior for a quantidade de fatores de risco, maiores são as chances de desenvolvimento da 

DA. 

1.7 Manifestações Clínicas de DA 

Toda e qualquer patologia acarretam consigo sinais e sintomas que ajudam a 

diagnosticar esta mesma patologia. No que diz respeito á DA as manifestações a perda de 

memória é o sintoma que mais caracteriza a doença. 

São vários os autores que como Ávila (2003) e Abreu, referem nas suas obras 

que o principal sintoma de DA, é a perda de memória, assim como um leque de distúrbios 

cognitivos, onde estes acabam comprometendo a autonomia da pessoa. 

Contudo autores como Charcha-Fichman, Caramelli e Nitrini (2005), mostram 

que o declínio da capacidade da capacidade cognitiva pode decorrer de um envelheci-

mento normal e não estar diretamente relacionada com a DA.  

Oliveira et al (2005), mostram que essa perda de memória pode ter consequên-

cias drásticas na vida diária de várias formas. Estes mesmos autores afirmam que é im-

portante considerar diferentes tipos de memória para compreender como a memória é 

afetada pela demência.  

Busse e Blazer (1999) vão de acordo com Ávila (2003) afirmando que a DA leva 

a dificuldades subtis da memória e estes são os primeiros sintomas a serem observados. 

Estes mesmos autores mostram que após a perda sútil de memória, ocorrem sintomas 

como perda de interesse, apatia e estes vão piorando com o passar do tempo.    

Abreu et al (2005), refere que “os doentes de Alzheimer não sofrem os mesmos 

sintomas pela mesma ordem, ou pelo mesmo nível de gravidade. Quanto a esta afirmação, 

justificam, dizendo que existe um padrão geral de evolução da doença que se encontram 

divididos em três estádios.  

Os autores Caldas (2002), e Selmes e Selmes (2000), também vão de encontro 

com o autor acima referido, defendendo que a DA, de encontra dividida em 3 estágios. 
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No primeiro estádio a pessoa tem esquecimentos de coisas muito simples tais 

como compromissos marcados no médico, no trabalho ou em casa. Surgem algumas 

falhas na memória, não consegue recordar onde guardou certos objetos, tem frequentes 

mudanças de humor e fica chateado por não conseguir ter o domínio de tudo o que 

acostumava fazer no seu quotidiano. 

No Segundo estádio começam a aparecer grandes dificuldades na coordenação, 

compreensão, na linguagem e até mesmo nos comportamentos, as falhas da memória são 

mais frequentes e notáveis, e levam o doente a ter comportamentos violentos. A pessoa 

não consegue recordar de nada que lhe aconteceu recentemente, muitas vezes nem mesmo 

de uma frase dita no momento ou do que comeu, mas consegue recordar de 

acontecimentos de anos atrás, como por exemplo alguma coisa relevante da sua infância. 

Grilo (2009) complementa afirmando que nesta fase, surge uma entidade 

denominada por défice cognitivo ligeiro (DLC). Este défice inclui indivíduos que se 

encontram pouco antes de desenvolverem processo demencial. Este acarreta consigo 

perdas de memória, sendo constantemente constatada pelos familiares. 

Alencar, Pinto e Santos (2009), complementam que a pessoa pode ate mesmo 

perder-se dentro da sua própria casa, juntamente com alucinações, requerendo assim de 

vigilância.   

No terceiro estádio a pessoa não consegue coordenar os seus movimentos, tem 

dificuldades de locomoção, de deglutição, as reações tornam imprevisíveis, perde 

completamente as suas capacidades, ficando apenas no leito. O doente termina esta fase 

sem nenhuma mobilidade. Ele começa a fazer perguntas repetitivas, fica agressivo e já 

não tem noção das suas necessidades de higiene, também perde noção do tempo e do 

espaço e fica completamente imobilizado. 

Alencar, Pinto & Santos (2009), afirmam que esta é a fase mais severa, pois nela 

dá-se o desaparecimento por completo das funções cognitivas, levando a várias perdas, 

incluindo peso, mobilidade, a incontinência torna-se total, ou seja, a pessoa torna-se 

totalmente dependente.  
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Contudo Oliveira et al (2005), mostram que apesar de todos os sintomas deste 

estagio, os pacientes ainda costumam responder bem ao toque e a vozes suaves dos 

familiares.  

Grilo (2009), fundamenta que estas três fases, acima explícitos, podem ser 

nomeadas como Fase Inicial (estagio I), Fase Moderada (estagio II), e por fim Fase Final 

(estagio III).  

Barreto (2005) cit. In Castro-Caldas e Mendonça (2005) afirma que “a cadência 

da progressão da doença pode variar de caso para caso, mas existe uma tendência geral a 

que ela siga determinada sequência, por isso têm sido propostas algumas classificações 

de estádios evolutivos que podem ser uteis quando se pretende descrever a situação de 

um paciente concreto e formular por alto um prognóstico dos acontecimentos que estão 

por vir”.   

“Realçou que podemos encontrar a DA dividida em 7 estádios da deterioração: 

 Estádio 1: Normalidade: Não há queixas de memória;  

 Estádio 2: Queixas subjetivas: A pessoa começa a ter leves esquecimentos 

sobre; onde colocou alguma coisa, nomes de pessoas e alguns lugares. Este é um estádio 

que podemos considerar normal no que diz respeito ao limite do envelhecimento; 

 Estádio 3: ligeiro defeito de memória: No desempenho social e familiar 

pode-se notar defeitos evidentes, não consegue reter nada mesmo após uma aprendizagem 

recente, tem depressão constantemente e começa a aparecer negação e a justificação dos 

seus próprios erros. Este estádio poderá durar cerca de sete anos; 

 Estádio 4: Demência ligeira ou inicial: A negação já é mais acentuada, mas 

as dificuldades crescem cada vez mais e tornam evidentes nas entrevistas junto ao médico. 

A depressão e apatia são frequentes. Esta fase dura cerca de dois anos; 

 Estádio 5: Demência moderada: as atividades básicas diárias começam a 

ficar cada vez mais afetados, é incapaz de escolher até a própria roupa para vestir. 

Nas entrevistas tem dificuldade em recordar de coisas consideradas importantes 

na sua vida, embora ainda lembrara do seu conjugue ou da pessoa que está com ele no 

seu dia-a-dia. A duração é de aproximadamente um ano e meio; 
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 Estádio 6: Demência grave: é necessário ajuda constante para tudo o que 

o doente fizer no seu dia-a-dia. Neste estádio o doente já nem reconhece os seus familia-

res, fica hostil e agressivo se for contrariado e usa isso também como um mecanismo de 

defesa. A duração é de dois a três anos; 

 Estádio 7: Demência muito grave: O doente fica completamente imobili-

zado, já não consegue falar, andar, não sorri e não tem nenhuma noção sobre a higiene ou 

até mesmo a alimentação. 

1.8 Diagnóstico da Doença de Alzheimer 

O diagnóstico refere-se a uma ação de conhecer e determinar a origem de uma 

doença, e isso é conseguido através dos sintomas relatados pela família e utente e através 

dos sinais observados pelo médico. Muitas famílias reagem de forma negativa ao diag-

nosticarem a DA num dos seus membros sabendo que é uma doença crónica e a mesma 

está associada a dependência total do utente com o avançar da doença 

Segundo Oliveira et al (2005) relativamente a DA podemos afirmar que o dis-

gnóstico pode ser feito através processos de eliminação e não existe um único teste que 

possa determinar que um utente tem a DA, sendo assim é necessário fazer um exame 

detalhado do estado mental e físico do utente. 

Porem Castro-Caldas e Mendonça (2005) discorda totalmente dos autores acima 

referidos, defendendo que o diagnóstico não é feito por um processo de eliminação como 

acima referido, mas sim que o diagnóstico provém de um processo de inclusão e não de 

exclusão. Justificam com o facto de que, atendendo a precisão das bactérias de testes 

neuropsicólogos e de tecnologias de imagem, o diagnóstico de DA adquiram uma preci-

são de cerca de 90%. 

Touchon e Ported (2002) mostram que é necessária uma anamnese exata, um 

exame somático geral assim como um exame neurológico e psiquiátrico, juntamente com 

vários outros exames, levando assim a um diagnóstico diferencial. 

Garrett (2011) por sua vez mostra que atualmente ainda se utiliza os critérios de 

diagnóstico clássico de DA, onde este requer dois passos:  
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O primeiro passo consistes em determinar se há ou não demência, ou seja, deter-

minar se o paciente contem alguma alteração de memória para factos recentes e alterações 

de um ou outro domínio cognitivo, onde este possa afetar a sua vida diária. 

O segundo passo consiste em determinar se a causa da demência é a DA, afas-

tando assim outras hipóteses que posam levar a perda da memória, ou seja, para se ter um 

diagnóstico de DA há que haver uma demência, isso fará com que o diagnóstico tenha 

mais de 90% de veracidade. Contudo alguns casos podem não ser diagnosticados quando 

o paciente não tenha requisitos para demência. 

1.8.1  Esquema habitual do diagnóstico da doença de Alzheimer 

Touchon e Ported (2002) afirmam que deve ser feita uma avaliação biológica 

limitada, com carácter sistemático: hemograma, VS, ionograma, TSH, serologia da sífilis. 

Em função do contexto clinico podem surgir outras análises. 

Garrett (2011) mostra que a maior dificuldade do diagnóstico correto e definitivo 

da doença de DA continua tendo por base na observação do cérebro no microscópio e nos 

casos mais raros pela identificação em vida do gene responsável. 

O mesmo autor ainda refere que “as novas propostas exigem a realização de 

ressonância magnética cerebral e/ou estudos funcionais por PET ou SPECT e a realização 

da punção lombar param deteção no líquido cefalorraquidiano de beta-amiloide e de pro-

teína TAU.” Afirma ainda que esta última técnica tem mostrado uma boa capacidade de 

diagnóstico. 

Contudo Castro-Caldas e Mendonça (2005) mostram que pode haver dificulda-

des no diagnostico precoce de DA devido a fatores que podem ser relacionadas com a 

idade, o grau de escolaridade, nível sociocultural assim como a presença de alterações 

comportamentais e/ou repercussões funcionais. 

Segundo Minozzo (2014) “fazer o diagnóstico de DA não é um procedimento 

médico co fácil. Imagina o contexto de uma família fragilizada e amedrontada, somada a 

tantas outras doenças envolvidas ao mesmo tempo (...), ainda realça que quanto mais cedo 

for feito o diagnóstico de DA, maiores as chances do paciente e da família preservarem 

ao máximo suas qualidades de vida.” 
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Oliveira et al (2005), defendem que o diagnóstico de DA tem três possibilidades: 

DA possível, DA provável e DA definitiva. 

Na DA possível: o diagnóstico apoia-se na análise de sintomas clínicos e na de-

generação de duas ou mais funções cognitivas (linguagem, memória ou pensamento) 

quando há uma segunda doença que não é ponderada como causa de demência, mas que 

volta o diagnóstico de DA menos certo. 

Na DA provável: o diagnóstico é qualificado de provável com base nas mesmas 

normas empregadas nos diagnósticos de DA possível, mas com a ausência de uma se-

gunda doença. 

Na DA definitiva: o reconhecimento de placas e entrançados próprios, no cére-

bro, é a única maneira de afirmar, com certeza, o diagnóstico de DA, por esta razão, o 

terceiro diagnóstico, decisivo de DA, só pode ser realizado por meio da biopsia ao cérebro 

ou depois de uma autópsia. 

 1.9 Tratamento da Doença de Alzheimer 

A individualização e adaptação do tratamento de DA à cada doente é muito 

importante, este tratamento têm que incluir tanto as intervenções farmacológicas com as 

não farmacológico. Deve-se intervir no doente com DA e não na DA, sendo assim muito 

importante a elaboração de um plano de cuidados para cada pessoa, baseando na evolução 

e estádio da doença.   

Já dizia Sérgio e Valença (2003, p.27) que “como é do conhecimento geral, não 

existe atualmente cura para a doença de Alzheimer. Mas com um tratamento adequado, 

apoio e alguns medicamentos, os doentes com Alzheimer e seus familiares podem ter uma 

vida melhor e contornar, até certo ponto, a doença. 

Acrescentam ainda que, “por outro lado existem igualmente alguns 

medicamentos que podem ajudar a tratar os estádios de depressão ou de ansiedade 

manifestados...” 
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Segundo Rice (2004, p. 380), “o tratamento da doença do Alzheimer é difícil e 

frustrante, pois não existe cura que impeça a sua progressão, os cuidados são de apoio e 

sintomático, sendo os objetivos evitar que o utente sofra acidentes (por exemplo: cair).”  

É de referir ainda que “o tratamento se dirige a quatro áreas: Comportamento; 

Cognição; Atrasar a progressão da doença; atrasar o aparecimento da doença. A 

aprovação do uso do cloridrato de tacrine (cognex) como medida paliativa durante os 

ensaios clínicos resultou numa melhoria dos resultados na escala cognitiva, com uma 

tendência para estabilização do efeito e para atrasar os efeitos de DA em casos ligeiros a 

moderados.”  

Ainda Costa (2003) complementa que, sabendo que a DA não tem cura, logo o 

tratamento dos portadores não consiste em eliminar a doença, mas sim tratar dos sintomas 

na intenção de reduzi-las e estabilizar o quadro do paciente para que tenha uma qualidade 

de vida digna enquanto este sobreviver. 

1.9.1 Tratamento Farmacológico 

Picon, Gadelha e Alexandre (2013) referem que o tratamento farmacológico tem 

como objetivo tornar propício a estabilidade do comprometimento cognitivo ou alterar as 

manifestações da doença e minimizar os efeitos adversos. 

Os mesmos autores defendem que mesmo quando a depressão ainda não esteja 

bem definida, tem aparecido melhoras nos doentes portadores de DA quando tratados 

com antidepressivos. Esta afirmação tende a justificar o realce do tratamento 

psicofarmacológico no doente portador de DA, sobretudo se ponderamos que, de modo 

geral, a depressão que esta doença traz tem a tendência a responder muito bem aos 

medicamentos antidepressivos.  

Os mesmos autores ainda realçaram que os doentes tratados com os 

antidepressivos devem ser cuidadosamente avaliados em relação a estes medicamentos, 

pois muitos problemas de DA podem ser regidos melhor sem esses medicamentos, mas 

com um extraordinário apoio de mudanças ambientais. 

Carvalho, et al, (2014) afirmam que é indispensável ponderar os prováveis 

impactos sintomáticos no plano comportamental e psiquiátrico quando se trata de decidir 
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a terapêutica que será utilizada, levando sempre em conta que o objetivo é melhorar a 

qualidade de vida do doente. 
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FÁRMACOS 
ESQUEMA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

BENEFICIOS 

ESPERADOS 
EFEITOS ADVERSOS 

Donepezila Iniciar com 5mg/dia VO 

A dose pode ser 

aumentada para 10mg/dia 

após 4¬6 semanas. Deve 

ser administrado a noite, 

com ou sem alimentos. 

*Redução na 

velocidade da 

progressão da 

doença 

*Melhora a 

memória da atenção 

*Efeitos comuns: insónia; 

vómito; diarreia; anorexia; 

câimbras musculares; 

fadiga e dispepsia. 

*Efeitos menos comuns: 

cefaleia, sonolência, 

tontura, depressão, perda 

de peso, sonhos anormais, 

aumento da frequência 

urinaria, sincope, 

bradicardia, artrite e 

equimose 

Galantamina Iniciar com 8mg/dia VO 

por 4 semanas. A dose de 

manutenção é de 

16mg/dia VO por no 

mínimo 12 meses. A dose 

máxima é de 24 mg;dia. 

Deve ser administrada de 

manhã com alimentos. 

*Redução na 

velocidade da 

progressão da 

doença 

*Melhora a 

memória da atenção 

*Efeitos comuns: náuseas, 

vómitos, diarreia, anorexia, 

perda de peso, dor 

abdominal, dispepsia, 

flatulência, tontura, fadiga, 

cefaleia, depressão, insônia 

e sonolência. 

*Efeitos menos comuns: 

hematúria, infeção no trato 

urinário, incontinência, 

anemia, tremor, rinite e 

aumento da fosfatase 

alcalina. 
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Quadro 2: Fármacos utilizados nos doentes portadores da DA  

 

1.9.2 Tratamento não farmacológico 

O estímulo da sensibilização dos programas de reabilitação é muito importante 

na medida em que tendem a melhorar qualidade de vida das famílias como também dos 

doentes portadores de DA. 

Sequeira (2010) realça que grande parte da reabilitação esta acentuada as 

intervenções não farmacológicas. Carvalho et al (2014), complementam que a técnica 

mais utilizada a nível da reabilitação é intervenção não farmacológica, tendem a diminuir 

o impacto da doença perante as dificuldades encontradas no dia-a-dia na medida em que 

abrangem a participação do doente de forma ativa. Sendo que as principais técnicas de 

reabilitação são:  

 A musicoterapia, técnica de relaxamento, com o desígnio de atenuar a an-

siedade e promover o contato com os outros 

Rivastigmina Iniciar com 3mg/dia VO 

A dose deve ser 

aumentada para 6mg/dia 

VO após 2 semanas. 

Aumentar dose para 9 a 

12mg/dia de acordo com 

tolerabilidade e após 2 

semanas. A dose máxima 

é de 12mg/dia e devem 

ser divididas em duas 

administrações, junto das 

refeições 

*Redução na 

velocidade da 

progressão da 

doença 

*Melhora a 

memória da atenção 

*Efeitos comuns: tontura, 

cefaleia, náuseas, vómitos, 

diarreia, anorexia, fadiga, 

insônia, confusão e dor 

abdominal. 

*Efeitos menos comuns: 

depressão, ansiedade, 

sonolência, alucinações, 

sincope, hipertensão, 

dispepsia, constipação, 

flatulência, perda de peso, 

infeção do trato urinário, 

fraqueza, tremor, angina, 

úlcera gástrica e erupções 

cutâneas. 

Nota: As propriedades destes três fármacos são levemente diferentes, embora todas inibem a 

deterioração da molécula acetilcolina, o neurotransmissor associado às funções da memória. 



44 
 

 A terapia por reminiscência que pretende permitir ao doente reviver episó-

dios agradáveis por meio de estimulação da memória; 

 A estimulação cognitiva, com uma abordagem no campo mnésica como 

forma de habilitar a memória, atenção, o processamento de conhecimento; 

 Técnica de orientação para a realidade que incidem num conjunto de téc-

nicas simples, nas quais harmoniza conhecimento básico (orientação temporal); 

 Intervenção familiar, através de programas numa abordagem psico-educa-

tiva que envolve aspetos pertinentes com informação sobre a doença. 

Podemos encontrar ainda estratégias que cooperam com a promoção de um 

envelhecimento ativo saudável, nas quais oferecem retorno às necessidades do doente 

portador de DA, das quais são 

 Cuidados de enfermagem com o objetivo de diminuir a dependência do 

doente portador de DA, instigando os seus potenciais; 

 Apoio social, com a finalidade de criar um meio adequado à pessoa com 

DA e à sua família; 

 Apoio psicológico agregado num plano individualizado de apoio ao doente 

portador de DA.  
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1.10 A Família e o membro portador da Doença de Alzheimer 

As demências têm causado enormes constrangimentos as famílias e cuidadores 

dos portadores dos mesmos. A necessidade de cuidados continuados e o difícil manejo 

têm produzido muitos desgastes físicos, psicológicos e financeiros. 

O portador de qualquer patologia, principalmente as crónicas necessitam de 

cuidados de familiares e de intervenção dos enfermeiros para os ajudar numa melhor 

compreensão dos problemas que vão enfrentar ao longo da progressão da doença. A 

evolução da DA vai diferenciando e ficando cada vez mais sobrecarregado para o 

cuidador. 

Segundo Garrett (2011), 

“O cuidador natural de um doente afetado de DA é na maioria das vezes 

o parente próximo que habita na mesma casa. Muitas vezes é o marido 

ou a mulher quem cuida em cerca de 70% das situações, com auxílio 

dos filhos, de outros parentes e vizinhos, em outros casos sem qualquer 

ajuda. O mesmo autor ainda acrescenta que tanto o doente como o 

cuidador poderá ser afetado com o impacto do diagnóstico, na medida 

em que a complexidade das tarefas diárias vai aumentando e 

inevitavelmente fazendo com que o cuidador assume e oriente tarefas 

nas quais não estava no seu quotidiano”. 

Ainda França (2004) acrescenta que a DA modifica completamente o espaço 

físico e temporal, alterando assim, a rotina do familiar cuidador. Realça também que a 

doença vem comprometendo a qualidade de vida tanto do doente com também do 

cuidador, na medida em que poucas pessoas estão preparadas para a responsabilidade e a 

sobrecarga que a doença acarreta. 

Ao longo do estudo nota-se que a vida do familiar cuidador fica cada vez mais 

limitado ao longo da progressão da doença, visto que “o cuidador de um doente 

demenciado, tem forçosamente constrangimentos na sua vida, que vão provocar ao longo 

do tempo perda na qualidade de vida, perda da estabilidade emocional e prejuízos na sua 

saúde, cuja gravidade depende de muitos fatores, mas de uma forma especial da razão 

pela qual cuida do doente”, (Garrett 2011 p. 34, 35) 

Nesta perspetiva os autores Luzardo, Gorini & Silva (2006) afirmam que para 

os cuidadores que sofreram um impacto emocional de terem de responsabilizar por uma 
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pessoa com a DA, tornou-se muito difícil para os mesmos socializarem-se fora das suas 

responsabilidades. 

Cuidar de um doente com DA é uma tarefa que vai crescendo e tornando cada 

dia mais difícil para o cuidador que sofre junto do doente todas as repercussões que a DA 

trás consigo, nesse sentido Coelho, Diniz (2005) & Falcão (2006) mostram perante as 

dificuldades e desafios que os familiares (cuidador) vão encontrando e enfrentando ao 

longo do percurso da doença, começam a criar suas próprias formas e recursos cuidar do 

membro portador de DA.  

Veras (2012) cit in Targino & Santos (2017) 

afirma que, o cuidado familiar do idoso precisa desenvolver algumas 

habilidades específicas e precisa conhecer certas caraterísticas que o 

cuidado do idoso exige. Isto é necessário para que possa procurar ajuda, 

apoio ou o auxilio de profissionais, familiares ou mesmo grupos de 

ajuda, quando isto for indicado: garantir os princípios da relação de 

ajuda. Muitos estudos realizados na ultima década vêm apontando a 

importância do suporte social no enfrentamento de crises, transições, 

doenças, privações, estresse, etc., principalmente no que diz respeito à 

qualidade desse suporte  

Garrett (2005), cit. in Castro- Caldas e Mendonça (2005) diz que a importância 

do papel do cuidador está bem evidente no enorme número de estudos realizados para a 

identificação dos fatores que contribuem para os sentimentos de sobrecarga e depressão. 

Para além do enorme impacto psicológico de ver um ente próximo perder a sua 

capacidade intelectual e compostura social, outras razões existem para sobrecarga do 

cuidador: 

 Perda de liberdade, incapacidade de usufruir de tempos de lazer, de férias, 

fim de semanas etc.; 

 Sobrecarga de trabalho, e muitas vezes o ter de assumir tarefas nunca rea-

lizadas; 

 Desconhecimento sobre a forma como a doença se manifesta e da forma 

de lidar com essas manifestações; 

 Dificuldades financeiras; 

 Presença de alterações psicológicas;  

Para além destas existem sobrecargas “escondidas” 
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 Rejeição social que leva ao isolamento do doente e do cuidador; 

 Dificuldade de acesso a uma vida familiar e social normal para ambos; 

 Dificuldades no acesso ao apoio médico e a redes de suporte sociais.” 

Ainda o mesmo autor refere que “estes fatores atuam sobre o cuidador de formas 

diferentes conforme as razões que criaram a relação doente-cuidador, conforme a 

personalidade do cuidador e conforme o grau de satisfação que obtém.” 

Nesta perspetiva Garrett (2011), o cuidador de um doente portador da DA, seja 

ele quem for, é a pedra-chave do tratamento da doença com uma importância social 

fundamental. Ainda realça que “o cuidador pode, com uma atitude apropriada a cada 

momento, evitar crises de agitação e agressividade do doente, pode reconhecer as doenças 

concomitantes capazes de induzirem síndromes confusionais agudas.” 

Podemos dizer que o cuidador é a personagem principal na vida do doente 

portador da DA, visto que é com ele que vai passar a maior parte do tempo e ele é quem 

vai satisfazer todas a suas necessidades afetadas. Na medida que a relação doente-

cuidador vai tornando mais intenso, é mais fácil para os dois lidar com a doença. 

O cuidador passa a conhecer melhor as necessidades do membro portador da 

DA, o que o deixa mais capacitado a satisfaze as suas necessidades afetadas. 

De acordo com Santos et al (2010, p. 89), “a família é uma unidade primária de 

cuidados, em que a sua estrutura é de grande importância para o utente visto que garante 

a continuação da afetividade, minimizando o sofrimento que é causado pela doença”. 

Segundo Oliveira e Marcon (2007) a constituição da família saudável vem de 

laços afetivos, laços esses que são capazes de manifestar vários sentimentos, tais como 

amor e carinho. No entanto a doença leva na maioria das vezes a desorganização e rutura 

no seio familiar. 

Já dizia Cruz e Hamdan (2008) que a família cuidadora é extremamente 

importante no que diz respeito a auxiliar no cuidar de qualquer um dos seus membros que 

estejam doentes e devem considerar inúmeros fatores tais como a forma como vão 

enfrentar a doença. 
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Na perspetiva de Santos (2005, p. 122) “a estrutura básica da sociedade é a 

família, onde os seus papéis devem estar bem delimitados, mas bem relacionados, uma 

vez que o seu funcionamento depende do desempenho dos papéis”. 

De acordo com Figueiredo e Tonini (2007) normalmente as famílias procuram 

incentivos e forças através de quatro categorias quando enfrentam um caso de doença 

grave que leva a misturas de sentimentos exaltados. As referidas categorias são: Busca de 

recursos, sensação de fragilidade, experiência da hospitalização e identificação de 

anormalidade. 

Quando a família começa a encontrar as dificuldades no cuidar do membro 

doente, podemos perceber que entram numa busca constante de forças para saber lidar 

com a situação. E neste sentido os compete aos profissionais de saúde tentar amenizar o 

choque da doença para a família e o doente, através de um relacionamento terapêutico 

adequado, tendo sempre consideração pela dignidade do ser humano. 

Segundo Freitas et al (2008, p. 57), “a mudança que a DA causa no sistema 

familiar, causa crises e pode trazer ruturas, pois o ritmo de vida da família é atropelado 

pela doença e a adaptação a essa nova situação não se faz imediatamente. Além disso, 

muitas vezes o cuidador encontra enorme dificuldade para obter o apoio da divisão dos 

afazeres, o que pode levar a uma crise, e na maioria das vezes, a uma desestruturação 

familiar”. 

Nesta perspetiva Cruz e Hamdan (2008) acrescentam que provavelmente os 

cuidadores dos doentes portadores de DA terão inúmeros conflitos e problemas no seu 

dia-a-dia, no trabalho, no seio familiar e até mesmo na saúde. E a probabilidade de ter 

problemas psiquiátricos é elevadíssimo, comparados com qualquer outra pessoa na 

mesma idade que não tem a tarefa de cuidar dum doente com DA. 

De acordo com D’Alencar, Santos e Pinto (2010, p. 7), “não se constitui tarefa 

das mais simples cuidar de uma pessoa idosa com alguma patologia; quando essa 

patologia é Alzheimer, a tarefa não só se qualifica pelo alto grau de exigência física e 

emocional de quem cuida, mas pelos requerimentos de criatividade e sabedoria para lidar 

cotidianamente com o portador da doença”. 



49 
 

É importante que o enfermeiro apoia a família, fisicamente e psicologicamente 

perante uma doença desse género para que possam estar cientes do que vão encontrar ao 

longo da evolução de DA. Relativamente a isto, Verdullas, Ferreira e Nogueira (2011) 

mostra-nos que ao deparar com o tipo de cuidado que o portador de DA exige, os 

cuidadores sofrem e outras vezes passam a reagir de forma irritada aos sentimentos 

negativos que vão vivenciando. 

1.11 Teoria sistémica da Família 

A família é considerada um sistema dinâmico e está em constante mutação, 

possuindo inter-relações entre fatores fisiológicos, psicológicos, socioculturais, 

espirituais e de desenvolvimento. Quando aparece qualquer situação de crise num dos 

seus membros, sejam elas de qualquer ordem, principalmente no que diz respeito a saúde, 

o apoio para ultrapassar essa crise é procurado no seio familiar e a família vê-se obrigado 

a reorganizar para fazer face a nova situação. 

De acordo com Santos (2005, p.122), “estrutura básica da sociedade é a família, 

onde os seus papéis devem estar bem delimitados, mas bem relacionados, uma vez que o 

seu funcionamento depende do desempenho dos papéis”. 

O conceito de família tem tido diversas alterações ganhando assim contornos 

mais abrangentes do que a definição de família tradicional. O conceito atual mais aceitado 

é aquela em que os membros da família são autodefinidos, ainda podemos encontrar 

outros autores que referem que família é quem os seus membros dizem que são. A família 

é uma unidade básica caracterizada pelas relações que os seus membros estabelecem no 

seu meio, com laços emocionais e afetivos. Quando um dos seus membros recebe o 

diagnóstico de uma doença crónica, a família sofre uma desorganização.  

Nesse sentido, Lopes (2002, p.84) diz que a família “reage e passa a atuar 

atendendo as necessidades dos pacientes, esquecendo e ignorando muitas vezes os seus 

próprios problemas, partilhando os mesmos medos e angustias que o doente, ainda que 

numa outra perspetiva”, pois o sistema familiar “também sofrerá com o choque do 

diagnóstico de doença incurável e o confronto com a finitude da vida vai alterar a sua 

dinâmica” (Aparício in Neto 2010, p.35). 
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Mota (2008, p.1) “a família é um sistema ativo em constante transformação, ou 

seja, um organismo complexo que se altera com o passar do tempo para assegurar a 

continuidade e o crescimento psicossocial dos seus membros componentes, ocorrendo 

desde o período de alteração individual como futuro conjugues.” 

A adaptação familiar a nova etapa de vida como cuidadora do membro portador 

de DA, é imprescindível para que ela possa cumprir com os seus objetivos, visto que 

“muitas vezes podemos assistir as famílias que tentam a ignorar a gravidade da situação 

e lidam com o doente como se a situação fosse um estado temporário e transitório”, Lopes 

(2002, p. 84).  

Neste sentido é de realçar que o acompanhamento da família é indispensável, 

inseri-lo nos cuidados prestados é fundamental porque vai capacita-los para mobilizar os 

recursos disponíveis para adaptarem a sua nova fase de vida de melhor forma possível. 

Hoje em dia é muito comum encontrarmos famílias com membros portadores de 

doenças crónicas, e no caso de DA, podemos encontrar diferentes graus de dependência 

e incapacidades.  

Entendendo a família como um sistema podemos perceber que a DA abala todo 

esse sistema, criando necessidades de organizarem de forma que possam auxiliar o 

membro doente, essa situação acarreta uma enorme sobrecarga emocional e social para a 

família visto que é nela que “os membros se integram ou seja, se apoiam uns ao outros e 

solucionam problemas, e deve ser visto como um grupo dinâmico, modificando-se com a 

cultura, economia, história e a sociedade que a mesma esta inserida” (Stokes 2006 p.324). 

É a família que vivencia junto do utente toda q qualquer mudança de sentimentos 

causados perante uma doença crónica, e na presença de DA, são mais visíveis estas 

dificuldades que acrescem ainda mais, visto que além de ser uma doença crónica é 

também neuro degenerativa e progressiva, que afeta o utente de forma agressiva com a 

evolução dos estádios, surgindo a dependência de muitas necessidades que refletem 

também na família. 

Nesse sentido Morreira (2001, p. 47) frisa que “quando a família é confrontada 

com a doença grave (...), vive um tempo de mudança e toda a sua organização é afetada. 

Cada elemento individualmente e a família na globalidade terão que assumir papéis para 
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os quais não estão preparados” logo faz-se necessário o enfermeiro fornecer cuidados 

sistematizados dando assim o maior nível de qualidade de vida e capacita-los para 

enfrentar os desafios ao longo do percurso da doença. 

É necessário e importante que mantenham os utentes portadores de DA num am-

biente familiar, com cuidados apropriados e para isso os profissionais de saúde, como por 

exemplo o enfermeiro tem de orienta-los, realizando intervenções adequadas e adaptadas 

de acordo com as necessidades do utente e da família. Nesse sentido cabe ao enfermeiro, 

transmiti-los conhecimentos adequados inerentes a forma de cuidar dum doente portador 

de DA. 

1.12 Diagnóstico de enfermagem  

O reconhecimento dos sinais e sintomas das demências pode ajudar no 

diagnóstico precoce de DA, embora este pode ser dificultada por alguns fatores, o que 

pode atrasar a promoção de melhores condições de vida de um individuo doente. 

Carpénito (2002, p.33) define o diagnostico de enfermagem como sendo “uma 

função clínica das respostas de todos os indivíduos aos problemas que os afetam tanto 

físico como psicológico”. 

Lichetenthaler (2011) afirma que num futuro próximo a DA irá manifestar-se 

como um problema da saúde pública, daí surge a importância do número de casos 

diagnosticados em idosos e do fato da prevalência ser cada vez maior. 

Phaneuf (2001) cit in Simões e Simões (2007, p.14) define NHF como sendo 

“uma necessidade vital que a pessoa deve satisfazer a fim de conservar o seu equilíbrio 

físico psicológico, social ou espiritual e de assegurar o seu desenvolvimento. 

Contudo CIPE, (2011) converte estas NHFs propostas por VH, em uma 

linguagem CIPE, onde este tem por objetivo ter um marco unificador dos diversos 

sistemas que classificação de enfermagem, assim como, permitir a configuração 

intercetada dos termos de classificações já existentes e das atualmente desenvolvidas, 

permitindo ainda compartilhar, dados de enfermagem. 
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1- Respiração e circulação – “processo contínuo de troca molecular de 

oxigénio e dióxido de carbono dos pulmões para oxidação celular, regulada pelos centros 

cerebrais da respiração, recetores brônquicos e aórticos bem como por um mecanismo de 

difusão. Circulação é um tipo de Função com as características específicas: movimento 

do sangue através do sistema cardiovascular como o coração e os vasos sanguíneos 

centrais e periféricos.” 

2- Autocuidado: beber e comer- “Autocuidado beber é um tipo de 

Autocuidado com as características específicas: encarregar-se de organizar a ingestão de 

bebidas durante as refeições e regularmente ao longo do dia ou quando se tem sede, beber 

por uma chávena ou copo ou deitar os líquidos na boca utilizando os lábios, músculos e 

língua, beber até saciar a sede. Autocuidado comer é um tipo de Autocuidado com as 

características específicas: encarregar-se de organizar a ingestão de alimentos sob forma 

de refeições saudáveis, cortar e partir os alimentos em bocados manejáveis, levar a 

comida à boca, metê-la na boca utilizando os lábios, músculos e língua e alimentando-se 

até ficar satisfeito”. 

3- Eliminação – “Eliminação é um tipo de Função com as características 

específicas: movimento e evacuação de resíduos sob forma de excreção”. 

4- Autocuidado: atividade física- “Autocuidada atividade física é um tipo de 

Autocuidado com as características específicas: encarregar-se dos comportamentos de 

atividade física, assegurar local e oportunidade para praticar exercício na vida diária”. 

5- Autocuidado: comportamento sono-repouso- “Autocuidado 

comportamento sono – repouso é um tipo de Autocuidado com as características 

específicas: assumir as necessidades de um sono reparador, arranjar local e oportunidade 

para dormir, organizar as horas de sono e repouso”. 

6- Autocuidado: vestuário- “Autocuidado vestuário é um tipo de 

Autocuidado com as características específicas: encarregar-se de vestir e despir as roupas 

e sapatos de acordo com a situação e o clima, tendo em conta as convenções e códigos 

normais do vestir, vestir e despir a roupa pela ordem adequada, apertá-la 

convenientemente”. 
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7- Temperatura corporal- “Temperatura Corporal é um tipo de Função com 

as características específicas: calor corporal relacionado com o metabolismo do corpo 

mantido a um nível constante com uma ligeira subida na temperatura corporal durante o 

período diurno em comparação com a temperatura corporal durante o sono e em repouso”. 

8- Autocuidado: higiene proteger os documentos- “Autocuidado Higiene é 

um tipo de Autocuidado com as características específicas: encarregar-se de manter um 

padrão contínuo de higiene, conservando o corpo limpo e bem arranjado, sem odor 

corporal, lavando regularmente as mãos, limpando as orelhas, nariz e zona perineal e 

mantendo a hidratação da pele, de acordo com os princípios de preservação e manutenção 

da higiene. Tegumento é um tipo de Função com as características específicas: 

revestimento da superfície corporal (pele, epiderme, mucosas, tecido conjuntivo e derme, 

incluindo glândulas sudoríparas e sebáceas, cabelo e unhas), tendo como funções: a 

manutenção da temperatura corporal, a proteção dos tecidos subjacentes da abrasão física, 

a invasão bacteriana, a desidratação e a radiação ultravioleta; o arrefecimento do corpo 

quando a temperatura sobe; a deteção, através dos órgãos sensoriais, de estímulos 

relacionados com a temperatura, tato, pressão e dor; a eliminação, pela respiração, de 

água, sais e compostos orgânicos através dos órgãos excretores; a secreção do suor e do 

sebo; a síntese da vitamina D e a ativação dos componentes do sistema imunitário”. 

9- Consciência, emoção, e precaução- Consciência é um tipo de sensação 

com as características específicas: capacidade de o pensamento responder a impressões e 

que resulta de uma combinação dos sentidos em ordem a manter o pensamento alerta, 

acordado e sensível ao ambiente exterior. (p.40) Emoção é um tipo de Autoconhecimento 

com as características específicas: disposições para reter ou abandonar ações tendo em 

conta sentimentos de consciência do prazer ou da dor; os sentimentos são conscientes ou 

inconscientes, expressos ou não expressos; os sentimentos básicos aumentam 

habitualmente em períodos de grande stress, perturbação mental ou doença, e durante 

várias fases de transição da vida. (p.46) Precaução é um tipo de Comportamento de 

Adesão com as características específicas: proteger-se ou manter-se a salvo de alguma 

coisa. (proteger-se ou manter-se a salvo de alguma coisa”.  

10- Comunicação, sensação E interação social – “Comunicação é um tipo de 

Acão Interdependente com as características específicas: ações de dar ou trocar 

informações, mensagens, sentimentos ou pensamentos entre pessoas e grupos de pessoas, 
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usando comportamentos verbais e não-verbais, conversação face a face ou medidas de 

comunicação remota como o correio, correio eletrónico e telefone. (Sensação é um tipo 

de Função com as características específicas: sentimento subjetivo do estado ou condição 

do corpo que resulta da estimulação de um recetor sensorial, da transmissão do impulso 

nervoso ao cérebro ao longo de uma fibra nervosa aferente e do sentimento do estado 

mental, que pode ou não resultar numa resposta ao estímulo externo. (p.36) Interação 

Social é um tipo de Acão Interdependente com as características específicas: ações de 

intercâmbio social mútuo, participação e trocas sociais entre indivíduos e grupos”. 

11- Crença- “Crença é um tipo de Autoconhecimento com as características 

específicas: disposições para reter e abandonar ações tendo em conta as próprias 

opiniões”.  

12- Interação de papeis/ bem-estar- “Interação de Papéis é um tipo de Acão 

Interdependente com as características específicas: interagir de acordo com um conjunto 

implícito ou explícito de expectativas, papéis e normas de comportamentos esperados 

pelos outros. (p.63) Bem-estar é um tipo de Autoconhecimento com as características 

específicas: imagem mental de estar bem, equilibrado, contente, bem integrado e 

confortável por orgulho ou alegria e que se expressa habitualmente demonstrando 

relaxamento de si próprio e abertura às outras pessoas ou satisfação com independência”.  

13- Autocuidado: atividade recreativa- “Autocuidada atividade recreativa é 

um tipo de Autocuidado com as características específicas: encarregar-se de procurar 

atividades com o objetivo de se entreter, divertir, estimular e relaxar”. 

Aprendizagem – “Aprendizagem é um tipo de Autoconhecimento com as 

características específicas: processo de adquirir conhecimentos ou competências por meio 

de estudo sistemático, instrução, prática, treino ou experiência”. 

De acordo com estas NHFs pode-se então fazer o levantamento dos diagnósticos 

de enfermagem, tendo em conta as que se encontram afetadas no processo de DA: 
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Quadro 3: Diagnóstico de DA segundo Classificação Internacional para Prática de 

Enfermagem (CIPE) 

Diagnostico 

Foco Juízo 
Afasia Comprometido 

Afasia motora Parcial 

Afasia sensorial Parcial a total 

Agitação Parcial 

Agnosia Parcial a total 

Alexia Parcial a total 

Alucinação Comprometida 

Amnesia Comprometido 

Andar Comprometido 

Angustia Parcial 

Apetite Comprometido 

Aprendizagem cognitiva Comprometido/total 

Arranjar a casa Parcial 

Arranjar-se Parcial 

Assimilação Diminuído 

Atenção Diminuído 

Autocuidado Diminuído 

Autonomia Risco 

Baixo peso Risco 

Capacidade para vestir-se/despir-se Parcial 

Cinestesia Risco 

Cognição Comprometido 

Comportamento alimentar Comprometido 

Compreensão Comprometido 

Confusão Risco 

Consciência Comprometido 

Delírio Risco 

Depressão Risco 

Desidratação Risco 

Disartria Parcial 

Eliminação urinária Risco total 

Memoria Comprometido 

Pensamento Comprometido 

Perceção Comprometido 

Sono Comprometido 

Volume de líquidos Comprometido 
Elaboração própria 

1.13 Intervenções de Enfermagem  

É muito importante que as intervenções de enfermagem sejam na pessoa com 

DA e não na DA, assim sendo é primordial elaborar um plano de cuidados individualizado 

na medida em que a DA evolui na pessoa.  
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As intervenções que os enfermeiros prestam/transmitam, devem ser de modo a 

ajudar o utente/família a usar as possibilidades próprias contra todos os agentes 

estressores que vão surgindo, e assim encorajar o utente ou o familiar que presta os 

cuidados, a melhorar a sua qualidade e o nível de vida. 

Segundo Carvalho (2011, p.25) “a enfermagem é sensível a educação de valores, 

na medida em que procura conhecimentos que se identificam com normas e se aplicam 

no exercício das competências profissionais, promovendo, o espirito de cuidar do homem 

doente e saber escutar.” 

A Enfermagem é o responsável pelo cuidado, atribuindo assim aos enfermeiros 

uma responsabilidade de proporcionar a melhoria da qualidade de vida tanto dos doentes 

como também da família cuidadora. 

Na presença de DA, o enfermeiro é um participante ativo, na medida em que esta 

relacionado com as variáveis que afetam a resposta da pessoa aos fatores de stress. Assim 

sendo, a ajuda do enfermeiro é muito importante no que tange ao apoio psicológico, físico 

e social de forma que a família e o utente possam lidar com os agentes estressores que 

vão aparecendo com a evolução da doença.   

Com o objetivo de assegurar a melhoria da qualidade e o nível de vida do doente 

portador de DA e da família cuidadora, é importante a atuação dos enfermeiros, através 

das inúmeras intervenções com a finalidade de melhorar fisicamente e psicologicamente 

o relacionamento entre a família e o doente, nas quais podemos destacar: 

 Assegurar a continuidade dos cuidados: melhorando a qualidade do nível 

de vida do utente e da família; 

 Assistir o portador de DA nos cuidados de higiene: ajudando a tomar 

banho, lavar o cabelo os dentes etc.; 

 Avaliar a cognição do portador: estimulando a capacidade cognitiva, 

principalmente na fase moderada; 

 Avaliar a depressão: procurando sinais de depressão, tentar avaliar as 

causas, dar o apoio e a compreensão necessária; 

 Avaliar o autocuidado: manter os seus objetos pessoais do utente onde 

possa encontrar com facilidade, encoraja o utente a cuidar da sua própria pessoa 
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 Avaliar o comportamento de comer e beber: sabendo que os utentes de DA 

têm dificuldades em alimente, podemos dar-lhes de preferência alimento que possam ser 

comidos com a mão e evitar copos de vidro para beber; 

 Avaliar o risco de queda/ demonstrar como prevenir quedas/ ensinar a 

família sobre prevenção de quedas: evitar que o utente fica sozinho em pisos molhados, 

saia de casa sozinho, trancar portas e janelas em casos de deambulação; 

 Consultar o prestador de cuidados: para ajudar nos vários tipos de cuidados 

que um doente portador de DA precisa; 

 Prestar cuidado a domicílio: de forma a diminuir a sobrecarga de trabalho 

do cuidador informal; 

 Ensinar a família sobre a doença: levando-os a ter uma noção do que é a 

doença e como enfrentar a mesma; 

 Ensinar a família sobre o delírio: que eventualmente são crenças que o 

utente tem sobre qualquer coisa. Ajudar a família a lidar com os delírios, evitando 

questionar o doente sobre isso;  

 Ensinar a família sobre o regime do tratamento: como usar os 

medicamentos, na hora e na dose certa; 

 Ensinar medidas de segurança: que vão ajudar a família a manter o utente 

em segurança certificando que ele fica numa área em bom estado, evitando os perigos dos 

pisos etc.; 

 Ensinar técnicas de treino da memória: fazendo com que o utente se sinta 

mais confiante relativamente a lembras dos seus compromissos do quotidiano; 

 Manter a confidencialidade, a dignidade e a privacidade: para que o utente 

e a família se sintam em segurança; 

 Promover o uso de dispositivos auxílios da memória: de forma a ajudar o 

utente a lembrar que pequenos lapsos da memória; 

 Providenciar a orientação antecipada á família: orientar a família do que 

irá enfrentar durante a evolução dos estágios de DA; 

 Vigilância contínua: ter sempre atenção ao utente, evitando que ele possa 

deparar com perigos que afetam o seu bem-estar. 

Relativamente a atuação dos enfermeiros, Henson (2005 p.29) diz que, “os 

cuidados de enfermagem têm como componente principal que é a humanização, 
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relevando também a autonomia no exercício da profissão e da liberdade, defendendo 

sempre um bem-estar, uma vida saudável a pessoa humana”. 
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Capítulo II: Fase Metodológica  
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2 Fase Metodológica 

O presenta capítulo é muito importante e objetiva, ela apresenta o delineamento 

e a metodologia do estudo com a intenção de expor os assuntos metodológicos. Para 

elaborar um trabalho cientifico, é necessário selecionar uma metodologia de modo a 

ajudar o pesquisador a conseguir instrumentos para recolher os dados e a conduzir o 

estudo, analisar os resultados.  

Segundo de vários autores, o procedimento da investigação está dividido em 

muitas fases continuas, estando a metodologia entre estas fases.  

Nesta perspectiva Fortin (1999, p.310) disse que para melhor obtenção das 

respostas às questões de investigação, o investigador tem que determinar os métodos que 

vai utilizar. Acrescenta ainda que “é uma fase que operacionaliza o estudo através de um 

conjunto de métodos e de técnicas que irão guiar a elaboração do processo de investigação 

científica.” Fortin (1999, p. 310) 

Esta é uma fase fundamental para o trabalho pois nela decide-se os sujeitos do 

estudo e qual é o instrumento adequado para a recolha de dados da investigação, de forma 

a mostrar a veracidade e legitimidade do mesmo.  

2.1 Tipo de Estudo 

Tendo em conta o tema escolhido, a problemática estabelecida e os respectivos 

objetivos, geral e específicos entendeu-se ser pertinente desenhar um estudo um estudo 

qualitativo, descritivo e exploratório com uma abordagem fenomenológica, efetivado 

com famílias cuidadoras de utentes portadores de DA, feito na ilha de São Vicente.  

É qualitativo, porque permitiu entender de uma forma qualitativa, qual é a 

percepção que as famílias possuem em relação a cuidado com os doentes portadores de 

DA, como lidaram com o diagnóstico e os cuidados prestados em casa, pelo meio das 

respostas à entrevista. 

Através destas entrevistas, permitiu responder a importantes questões acerca do 

modo como a família entende a doença que foi diagnosticada no seu membro e quais são 

as suas vivencias e sentimentos face ao diagnóstico.  
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É um estudo descritivo na medida em que foram reveladas as características das 

famílias e dos seus membros portadores de DA, em estudo, permitindo assim descrever 

de forma detalhada e organizada as suas vivencias e sentimentos. 

Por outro lado tem um caráter exploratório, sabendo que o tema em estudo é 

muito pouco explorado tanto a nível académico com também a nível da classe de 

enfermagem, como também para os cuidadores informais. 

Finalmente, o presente trabalho é uma abordagem fenomenológica pretendeu-se 

analisar um fenómeno que nesse caso seria entender as vivências e sentimentos das 

famílias com membros portadores de DA. 

2.2 Instrumento de Recolha de Informações 

Os dados deste estudo foram conseguidos por meio de uma entrevista 

semiestruturadas (apêndice I) com 16 do tipo perguntas abertas feitas aos familiares dos 

membros portadores de DA, de acordo com um guião previamente organizada e validado 

para o efeito. A coleta de informações foram realizadas no período de Junho à Setembro 

de 2018.   

Para realização da coleta de informações, a entrevista feita aos familiares 

cuidadores, tendendo a organização metodológica, foi dividido em três partes: na primeira 

parte fez-se a identificação e caracterização dos familiares cuidadores dos doentes 

portadores de DA, a segunda parte fez-se a recolha de dados e a terceira parte a 

organização de dados. 

Quando concordaram em participar no estudo e assinaram o consentimento 

informado (apêndice II), foi feita a identificação e caracterização da família cuidadora do 

membro portador de DA em seguida, a aplicação da entrevista que o tempo máximo foi 

de 45 minutos ao familiar cuidador. 

As entrevistas foram feitas na casa das referidas famílias, de forma a dar-lhes 

privacidade para que sentissem confortáveis e confiantes em responder as questões. As 

entrevistas foram feitas pelo investigador, gravadas com gravador e depois transcritas 

corretamente, para que não houvesse obstrução da originalidade das respostas. 
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2.3 Características dos sujeitos do estudo  

A escolha da população alvo do estudo, foi através da amostragem em rede, 

recorrendo a grupos de amigos e conhecidos, questionando na sociedade pessoas que 

conhecessem famílias com membros portadores de DA.  

Entrando em contato com as famílias, primeiramente foi pedido o comprovativo 

de diagnóstico para ter a certeza que era realmente um diagnóstico de DA. Foi pedido a 

autorização e aceitaram a para participarem no estudo, assim foi constituída os inquiridos 

(fam.) para o trabalho. Todos os inquiridos residem em São Vicente, são todas do sexo 

feminino com a idade compreendida entre os 25 aos 57 anos, duas têm curso superior, 

uma 4º ano de escolaridade e as outras duas têm o ensino secundário. Três delas são 

solteiras e duas casadas, conforme pode-se ler no quadro abaixo. 

Quadro 4: Caracterização dos familiares cuidadores 

Nome Idade Sexo Escolaridade Estado Civil 

Fam1 57 F 4ºano Casada 

Fam2 35 F Licenciatura Solteira 

Fam3 49 F 8º ano Casada 

Fam4 25 F 12º ano Solteira 

Fam5 45 F Licenciatura Solteira 

 

A escolha dessa população deve-se ao elevado número de casos observados e   

sua elevada taxa de crescimento no mundo inteiro, e ainda por ser muito pouco explorada 

em CV e por ter vivenciado um caso na família há uns anos atrás. 

Foram estabelecidos alguns critérios de inclusão e exclusão para que os utentes e famílias 

participassem no trabalho foram os abaixo mencionados: 

Critérios de inclusão: 

 Ter o diagnóstico de DA comprovado; 

 Ter vínculo parental e viver na mesma casa com o utente;  

 Ser maior de dezoito anos de idade; 
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 Aceitar participação do estudo e assinar o termo de consentimento 

informado. 

Critérios de exclusão:  

 Não apresentar possibilidades e capacidade de transmitir informações 

corretas; 

2.4 Campo Empírico  

Para realização do estudo entendeu-se ser pertinente realizar a recolha das 

informações na casa dos familiares do utente com DA, acreditando que este seria o 

cenário mais adequado e confortável. Pois sabe-se que estar na sua área de segurança ou 

do seu meio ambiente, permitiria as famílias estar mais à vontade, tranquilos e mais 

abertos para responder as questões. Para além disso foi muito importante fazer as 

entrevistas em casa das famílias, pelo facto de permitir-nos estar em contato com o utente 

e observar o real estado do mesmo, conseguindo assim entender melhor as suas vivências 

e os sentimentos relativamente a situação de ter um membro portador de DA em casa. 

2.5 Questões éticas do estudo 

Todo e qualquer trabalho de pesquisa acarreta questões de ordem ética e este 

trabalho não foi exceção, ela foi desenvolvida de acordo com as regras estabelecidas “com 

base nas normas e diretrizes estabelecidas pela Resolução 196-96 do Concelho Nacional 

de saúde, que preconiza a pesquisa em seres humanos, respeitando os princípios bioéticas 

norteadores da pesquisa: beneficência, autonomia, não maleficência, justiça e precaução 

contra danos.” (Quivy et al. 1988, p.34)  

Com o avançar do trabalho teve-se muita atenção no respeito pela família e pelo 

utente e procurou-se cumprir as principais exigências éticas, como o anonimato, a 

confidencialidade, a autonomia, a privacidade, garantindo também que a sua participação 

era voluntária. 

Neste sentido, e de modo a garantir o cumprimento destes princípios, foi 

elaborado uma carta dirigida ao comité da ética do HBS (apêndice III), onde se solicitava 

a devida autorização para a recolha das informações necessárias para a realização do 

trabalho. 
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Em relação ao consentimento informado, procurou-se esclarecer todas as 

questões obrigatórias com uma linguagem acessível e muito clara, sobre as questões 

colocadas para obter os dados do estudo, como também a liberdade do cuidador de desistir 

em qualquer momento do estudo se assim o desejar.  

Em nenhum momento do estudo revelou-se a verdadeira identidade dos 

participantes, sendo-lhes atribuído um nome fictício de modo a salvaguardar a 

confidencialidade e o anonimato. Convém realçar que as informações recolhidas serão 

utilizadas restritamente para o desenvolvimento deste trabalho sendo eliminadas após a 

entrega do mesmo. 
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Capítulo III: Fase Empírica  
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3 Análise das informações  

Com a possibilidade do contato direto entre o pesquisador e o entrevistado 

destacou-se o método de entrevista, visto que a entrevista é um método que está sempre 

associado a análise de conteúdo.  

Foi seguido um guião de entrevistas, com elaboração prévia, com 16 perguntas 

abertas para 5 familiares cuidadores dos membros portadores de DA. Para questões de 

preservação dos entrevistados e para salvaguardar a identidade, foram atribuídos os 

seguintes nomes fictícios: Fam1, Fam2, Fam3, Fam4 e Fam5. 

Foi necessário organizar e tratar os dados obtidos por meio da entrevista, para 

uma melhor interpretação. A análise desses dados será apresentada mediante a ordem que 

se atribuiu ao guião de entrevistas para uma melhor compreensão. E facilitar a 

compreensão das informações obtidas organizou-se o trabalho de acordo com a matriz de 

Bardin para identificar as unidades de contexto e de registos. 

3.1 Análise e Interpretação das Categorias 

Antes de mais convém referir que a análise das informações foi feita segundo a 

técnica de análise de conteúdo de Bardin (2002) estando por isso organizadas em 

categorias e subcategorias conforme a matriz em apêndice IV. 

Da análise das informações surgiram três categorias conforme podemos observar 

no quadro abaixo: 
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Quadro 5: Categorias 

Categorias Nomes 

 Categoria I  Os sentimentos e as mudanças da 

vida do utente e dos familiares ao 

descobrirem a patologia. 

 Categoria II  Os cuidados prestados no seio 

familiar e como são as suas 

vivências. 

 Categoria III  A opinião do familiar cuidador 

em relação a classe de 

profissionais de saúde e suas 

intervenções. 

 

Categoria I: Conhecimento da patologia, sentimentos e as mudanças na vida do utente e 

dos familiares. 

Nesta categoria pretende-se analisar e descrever os sentimentos e as mudanças 

que a doença trouxe para a vida das FAM, tal como o grau de conhecimento dos mesmo 

relativamente a patologia em questão. 

Sabendo que quando se depara com uma doença crónica, tanto a vida do utente 

como também de todos os que o rodeia sofrem mudanças, surgindo assim misturas de 

sentimentos como por exemplo, sentimento de culpa, de negação do diagnóstico, entre 

outros, principalmente quando a doença se prolonga por muitos anos. Nisto achou-se 

pertinente fazer algumas perguntas as famílias sobre o conhecimento do estado de saúde 

do seu familiar que tem uma doença crónica, e as respostas foram positivas. 

 Fam1: “Foi diagnosticado há cinco anos, mas há alguns anos na qual não 

me lembro quantos, comecei a notar mudanças de comportamento no meu familiar, 

embora ainda eu não tinha ideia que se tratava desta doença.”  

 Fam2: “O diagnóstico de DA veio a dez anos atrás, embora já tinha 

identificado alguns comportamentos diferentes e muita agressividade nela, mas isso por 

muito tempo confundiu-os devido a DP que ela já enfrentava anteriormente.” 
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 Fam3: “Em 2011, ou seja, há sete anos fomos surpreendidos com o 

diagnóstico de DA no nosso familiar, apesar de todos notarem atitudes estranhas nele 

como, isolamento e esquecimento de algumas coisas que ele guardava.” 

 Fam4: “Foi diagnosticado há dois anos, nesta altura começamos a ficar 

preocupados com a situação que o nosso familiar enfrentava há uns anos atrás. 

  Fam5: “Há doze anos diagnosticaram a DA no nosso familiar época que 

procuramos ajuda médica por não sabermos mais o que fazer em relação aos 

comportamentos estranhos, mas este sofre há muito mais tempo com esta doença, visto 

que já apresentava alguns sinais.  

Como podemos verificar através das respostas, as fam. responderam todos 

positivamente no que diz respeito a conhecer a doença do seu familiar, e todas sabem no 

mínimo o que a doença irá trazer para suas vidas. Nas entrevistas pôde verificar que as 

Fam2 e Fam5 têm a noção da doença que a família enfrenta.  

Deu-se a entender ao longo da entrevista que alguns deles desconhecem a doença 

e não conseguem interpretar a evolução da doença a partir dos sinais. É de realçar que é 

muito importante a intervenção de uma equipe de enfermagem para orientar as fam. a 

reconhecer os sinais da doença e a criar estratégias para prática de cuidados que os façam 

sentir preparados para de melhor forma ultrapassar todas as dificuldades encontradas ao 

longo da sua evolução. Ainda podemos destacar o papel de uma equipe de enfermagem 

para apoiar emocionalmente as famílias. 

Sabendo que uma nenhuma doença é bem recebida no seio familiar, quando se 

fala de uma doença crónica é mais preocupante para pessoas que vão enfrentar isso até o 

fim da sua vida.  

 Fam1: “A doença desestruturou a nossa família, ficamos desanimados e 

tristes.” 

 Fam2: “Uma tristeza assombra a nossa família, é uma situação de perda 

total tendo em conta que já não se trata de uma só doença crónica, mas sim duas. É 

simplesmente triste. 

 Fam3: “Um desgaste físico e emocional, tendo em conta que é uma 

doença que não tem cura e temos de lidar com diversas situações dolorosas todos os dias. 
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 Fam4: “É doloroso, uma surpresa triste e revoltante, que muitas vezes 

custa aceitar que a nossa família está a passar por isto.” 

 Fam5: “Triste e preocupados com esta situação, embora já há muito 

tempo notando os comportamentos estranhos, mas saber que não é só sinais de velhice 

causou uma certa agonia.” 

Podemos notar a partir das resposta que a DA arrasta consigo muita tristeza, dor 

e sofrimento e muitas vezes as pessoas não querem aceita a situação e rejeitando o 

diagnóstico. Esses são os principais sentimentos das Fam., ao deparar com uma doença 

irreversível, embora essa tristeza e o sentimento de negação são normais no primeiro 

contato, sabendo que cuidar de um doente crónico acarreta elevados custos e isso deixa 

os familiares com medo de não conseguirem lidar com o desafio que têm pela frente. 

É de realçar que o período de negação nem sempre se dá ao mesmo tempo em 

todos os membros da família, nem todos passam por esta negação com a mesmo 

intensidade e nem por muito tempo. Podemos encontrar famílias mais realistas que não 

toleram a negação ao ponto de critica-la em caso de haver um dos seus membro arrastando 

esse período por muito tempo. 

 Fam1: “É assustador ver a cada dia um comportamento diferente e criar 

estratégias para lidarmos com isso da melhor forma possível.” 

 Fam2: “Embora com muita preocupação, temos tentado manter a calma 

e ao longo destes anos, visto que não podemos fazer muito mais além de cuidar e manter 

o o ambiente dentro de casa o mais saudável possível para enfrentar o que vai chegando 

a cada dia.” 

 Fam3: “Tentamos manter o equilíbrio juntos, porque assim somos mais 

fortes e tudo que precisamos para enfrentar isto é força.” 

 Fam4: “Ainda todos estamos em estado de choque com a doença. A cada 

dia conseguimos perceber comportamentos diferente e cada vezes mais preocupados 

porque temos medo de não saber o que fazer.” 

 Fam5: “Mesmo não sendo uma situação fácil e nem favorável, vamos nos 

aguentado uns aos outros da melhor maneira possível para mantermos unidos e fortes 

para enfrentar esta doença que tem sido um enorme desafio.” 



70 
 

É muito importante que depois do diagnóstico e com a evolução da doença a 

família permaneça unidos e junto do seu doente, e segundo as respostas podemos observar 

que mesmo no meio de tantas dificuldades que a DA arrasta consigo, têm considerado o 

apoio e a presença familiar extremamente importante. 

O conhecimento das Fam. sobre a doença variam, alguns já tiveram contato com 

a doença e com informações sobre o cuidado e outras simplesmente começaram a cuidar 

do seu familiar como se cuida de uma pessoa idosa que requer cuidados especiais. 

 Fam1: “Não tenho.” 

 Fam2: “Sim. Tendo em conta a minha condição de enfermeira, já tinha 

uma noção do que era a doença, de como se manifestava, dos problemas que ela traz 

consigo, mas como nunca acabamos de aprender, cada dia aprendo coisas novas.” 

 Fam3: “Não fazia a mínima ideia, mas perguntando ao médico, fiquei a 

saber que é uma doença crónica.” 

 Fam4: “Não sabia nada sobre a doença, comecei a cuidar do nosso 

familiar como se cuida de uma pessoa da terceira idade que precisa de cuidados 

especiais, e hoje já sei que para além de ser uma doença que arrasta até o fim da vida, 

com o seu avanço fica cada vez pior.” 

 Fam5: “Sim. Sendo eu enfermeiro eu já sabia como lidar com a situação, 

visto que é uma doença que não tem cura, e que os medicamentos apenas desaceleram o 

processo de deterioração do estado do doente. 

Em exceção dos dois enfermeiros que conseguem expor com facilidade o que 

sabem e o que fazer quando se tem doentes crónicos em casa, podemos notar que o grau 

de conhecimento é muito vago ou nula. O vago conhecimento das Fam. são resumido em 

DA ser uma doença crónica, e sabendo que é extremamente importante disponibilizar 

todo o conhecimento possível. Alguns responderam pela positiva e outras pela negativa. 

Apoiar e ajudar tanto o doente como também a família para melhor lidar com a 

situação de dependência e também para uma melhor aceitação por parte de alguns 

familiares que muitas vezes sentem muito cansados e esgotados ao conciliarem o trabalho 

com os cuidados do seu membro portador de DA. 
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Categoria II: Os cuidados prestados no seio familiar e como são as suas vivências. 

Nesta categoria o principal objetivo é saber como a família tem enfrentado a 

doença em todos os aspetos, as mudanças que tiveram que fazer no seio familiar e dentro 

da casa para adaptarem a situação que enfrentam. Ainda achou-se pertinente saber como 

é o relacionamento no seio familiar, quais os cuidados prestados e de uma forma geral, 

conhecer as suas vivências. 

Tendo em conta que a família é a base de qualquer sociedade, daí ter uma grande 

importância, tanto para o membro doente com também para os membros saudáveis, 

sabendo que através dela adquirimos hábitos, crenças e valores que são muito importantes 

no nosso crescimento como pessoa. 

A relação de interajuda entre os membros da família é extremamente importante, 

principalmente nos casos onde encontramos membros portadores de doenças crónicas. 

 Fam1: “É boa, fico quase sempre em casa, mas quando preciso sair tem 

sempre alguém para ficar com o nosso familiar.” 

 Fam2: “Posso dizer que tenho apenas o meu pai para ajudar, mas a 

relação é boa.” 

 Fam3: “Quase sempre só eu faço tudo visto que os outros saem para 

trabalhar fora, mas ajudam sempre que podem e quando eu peço.” 

 Fam4: “Todos muito assustados ainda, mas tentamos sempre ajudar uns 

aos outros.” 

 Fam5: “Temos sido uma grande equipe, distribuindo assim tarefas para 

não haver sobrecargas.” 

Observa-se com as respostas que pelo menos podem contar uns com os outros 

no que diz respeito ao cuidar, divisão de tarefas e o envolvimento familiar é muito 

importante para que possam servir de suporte uns com os outros e assim dividir as tarefas, 

as angustias e diminuir a sobrecarga. Nota-se ainda que todos vivenciando uma situação 

como esta, precisa de ajuda, sentem a necessidade de descongestionarem, tendo em conta 

o desgaste emocional e físico que todos estão sujeitos, nesse sentido toda e qualquer ajuda 

é bem recebida. 
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Uma família bem estruturada e que sabem dividir as suas tarefas, tem uma 

grande importância na melhoria da qualidade de vida de um doente, na medida em que 

vão dando apoio psicológico para que o seu familiar doente sente amparado e protegido. 

 Fam1: “Procuramos estar sempre presentes para ajudar em tudo.” 

 Fam2: “Temos um plano dos medicamentos, tentamos ser o mais presente 

possível e fazer tudo o que nos compete.” 

 Fam3: “Damos os medicamentos na hora, ajudamos o nosso familiar 

naquilo que sabemos, mesmo com o pouco conhecimento que temos.” 

 Fam4: “Dividimos as tarefas para conseguirmos ajudar da melhor 

maneira possível, ajudamos o nosso familiar nas suas tarefas diárias para que mesmo 

doente, possa levar uma vida tranquila.” 

 Fam5: “Estamos sempre a tentar dar o melhor de nós, mesmo estando 

doente, ainda conseguimos mantê-lo num ambiente saudável.” 

Nota-se uma grande preocupação das famílias em manter o seu doente sob os 

melhores cuidados e apesar de todo o transtorno que a DA causas no sei da família, as 

“fam” conseguem apoiar uns aos outros para tentarem atender a todas as necessidades do 

seu doente. O apoio da família é indispensável numa situação de doença, principalmente 

as crónicas para que não se sintam abandonados e que perderam tudo. 

A família desempenha um papel muito importante num membro doente, na 

medida em que cuidam, apoiam e ajudam na sua dependência, visto que um 

relacionamento familiar saudável vai fazer com que o doente se sinta protegido. 

 Fam1: “Temos tido sérios problemas em conseguir controlar a ansiedade 

do nosso familiar.” 

 Fam2: “Conciliar o meu trabalho com os cuidados para minha mãe.” 

 Fam3: “Vamos nos aguentando, mas as despesas são cada vez maiores.” 

 Fam4: “A fase de negação por parte do nosso doente está sendo muito 

doloroso, o seu isolamento e agressividade tem nos deixado muito preocupados.” 

 Fam5: “A total dependência do nosso familiar, nos deixa muito 

sobrecarregados.” 
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As respostas obtidas mostram que não é nada fácil lidar com as doenças crónica 

têm trazido com ela momentos de muita tensão não só para os utentes como também para 

os restante da família.  

A sobrecarga, tensão e as inúmeras despesas que os familiares tem de enfrentar 

no dia-a-dia não é fácil. É nesses momentos que é extremamente importante que a família 

se mantém unida e forte para que juntos possam contornar a situação. 

Sabendo que a DA é uma doença crónica, degenerativa e quando há um familiar 

com está doença é muito doloroso, a mistura de sentimentos é claramente notável nos os 

familiares. 

 Fam1: “A tristeza e a angustia predominaram” 

 Fam2: “O mundo desabou sobre as nossa cabeças, a dor e a angustia de 

ver uma pessoa que antes era ativa e que amamos a ficar dependente para o resto da 

vida.” 

 Fam3: “Foi um sentimento de perda” 

 Fam4: “Sentimos todos muito triste e eu particularmente muito 

frustrada.” 

 Fam5: “Um sentimento de tristeza e de perda, mas aceitei com 

naturalidade porque não podemos reverter a situação.” 

Através das respostas obtidas podemos notar que os familiares partilhem dos 

mesmos sentimentos e isso é normal sabendo dos problemas que têm de enfrentar com o 

avanças da doença.  

Para além destes sentimentos acima mencionados podemos dizer que ainda 

existe outros por trás do medo que as pessoas tem de ser julgadas ao falarem de todos os 

seu verdadeiros sentimentos em situações como estas, visto que todos estão dispostos a 

falar com facilidade quando a situação ainda pensam que a tal situação nunca vai 

acontecer com ele, o que nem sempre é verdade e só vivendo uma situação como esta que 

se começa a pensar em estratégias para ultrapassa-las. 

 Fam1: “Cuidar com muito carinho ajuda muito.” 

 Fam2: “Encaramos a doença de cabeça erguida, e com muita força de 

vontade para com a minha mãe.” 
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 Fam3: “Com o passar dos anos vamos nos habituando a conviver com a 

dor.” 

 Fam4: “Ainda é tudo muito recente, mas aos poucos vamos nos 

mentalizando da situação e isso faz com que ela seja menos dolorosa.” 

 Fam5: “Através dos conhecimentos e dos bons cuidados principalmente 

ao cuidar com amor, tudo fica mais fácil.” 

Muitas vezes encontramos perante situações que temos de nos ajustar a ela para 

que possamos contorna-las sem que elas nos afetam de todo. Relativamente as respostas 

obtidas, podemos observar que as famílias tentaram de certa forma ajustar diante a 

situação para que sintam melhor perante uma situação que vão viver por muitos anos. 

A forma como encaramos os nosso problemas é extremamente importante para 

ajudar-nos a ultrapassa-las. Se passarmos o tempo todo a negar que o problema existe, 

nunca encontraremos uma solução. Mas à medida que vamos aceitando que está presente 

nas nossas vidas, vamos pensando numa solução que nos ajuda a enfrenta-la de forma a 

não prejudicar nem a nós nem ao outro. 

Nota-se que muitas famílias vão se mentalizando nas situações com está e a 

negação que muitas vezes têm no início do diagnóstico vai se dissipando, fazendo com 

que aceitam a sua nova condição e consequentemente ajudar o seu ente querido com mais 

dedicação, como é o caso das famílias que foram entrevistadas. 

 Fam1: “É uma situação que deixa-nos sempre triste mas nesse momento 

sinto-me forte e disposta a ajudar no que for preciso.” 

 Fam2: “Saber que posso ajudar já me deixa com um sentimento de 

confiança, porque sei que enquanto viver vou conseguir proporciona-la os melhores 

cuidados que estiverem ao meu alcance.” 

 Fam3: “Quando olho para ele sinto-me triste, principalmente por saber 

que nada voltará a ser como antes.” 

 Fam4: “Fico triste de pensar que é uma situação que tende a piorar a 

cada dia.” 

 Fam5: “Agradecida por dispor de conhecimentos que me ajudam a 

proporcionar melhores cuidados.” 
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Podemos ver quem as famílias dispõe de vários sentimentos quando se 

encontram numa situação de doença crónica, mas de certa forma conseguem ultrapassa-

los com o passar do tempo, como podemos observar nas fam1, fam2, fam5 que apesar da 

situação que deixa qualquer pessoa num estado de espírito baixo, ainda assim sentem que 

a sua força e os seus cuidados vão fazer bem tanto para o seu familiar como também para 

o restante da família, o que não se nota nos casos das fam3 e fam4 que a tristeza 

simplesmente predomina nelas ao ver a situação do seu ente querido. 

Numa situação desta é aconselhável que a família tem sempre em mente das 

várias situação que vão aparecendo com o passar dos anos, visto que um diagnóstico de 

uma doença crónica traz consigo sempre alterações no sei familiar. 

 Fam1: “Sim, ficamos um pouco limitados porque ele era o chefe de 

família.” 

 Fam2: “Sim, o meu pai tem um semblante triste, a nossa vida ficou mais 

corrida.” 

 Fam3: “Não.” 

 Fam4: “Ainda não percebi nenhuma mudança.” 

 Fam5: “Sim, porque não conseguimos encontrar alguém para cuidar do 

nosso familiar, logo temos de deixar algumas coisas para trás e cuidar dele.” 

Nota-se que doenças quase sempre provocam mudanças no seio familiar, 

principalmente quando a pessoa se torna totalmente dependente. É visível que após o 

diagnóstico de DA, o estilo de vida do doente e das suas famílias sofrem imensas 

transformações e algumas vezes elas são pela negativa, embora fazem de tudo para manter 

uma boa relação no seio familiar. 

Nestes casos de DA encontramos famílias viram a necessidade de fazer 

mudanças em sua casa, nomeadamente algumas alterações na estrutura para beneficiar o 

doente. 

 Fam1: “Ainda consigo controla-lo, por isso não vimos a necessidade de 

fazer alterações.” 

 Fam2: “Tendo em conta que ela já tinha outra doença, já havíamos feitos 

algumas adaptações na banheira e no poial da cozinha.” 
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 Fam3: “Não foi feita nenhuma alteração até agora por causa das 

dificuldades a nível financeiro, mas estamos pensando em reforçar a segurança das 

portas.” 

 Fam3: “Não.” 

 Fam5: “Sim, foram feitas alterações na casa de banho.” 

De facto no caso de uma doença como a DA é necessário fazer alterações 

principalmente na casa de banho, nos pisos escorregadios na iluminação do quarto, na sua 

cama ou cadeira para que fiquem adequados para o doente. Mas tendo em conta que nem 

sempre a situação económica ajuda, muitas vezes as famílias nunca conseguem nenhuma 

alteração na casa mesmo que seja em benefício do doente. 

Com exceção da Fam2 e Fam5, que já fizeram alterações na casa, os outros ainda 

não fizeram, uns por falta de condições financeiras, outras por não virem necessidade de 

o fazer. 

Essas famílias passam por situações diferente todos os dias, e acabam por 

aprender com elas e de certa forma tentar adaptar-se a situação, visto que quando um 

membro da família é diagnosticado uma doença crónica, toda a família sofre com ele. 

 Fam1: “A força de vontade vão vos ajudar muito.” 

 Fam2: “Sei quanto difícil é a situação, mas tenhas sempre paciência e 

com muito carinho tudo se resolve.” 

 Fam3: “Procurem profissionais de saúde para ajudar porque isto é um 

desafio enorme e se não tivermos paciência, não conseguimos enfrentar a situação.” 

 Fam4: “Mesmo lidando com isto a pouco tempo, já consegui sentir o peso 

da responsabilidade que vem a caminho, espero que todos temos muita paciência e muita 

força de vontade para com os nos entes querido.” 

 Fam5: “Desejo à todos muita força, muita coragem, e coloquem amor em 

tudo que forem fazer, seja lá para mãe, pai, avós, tios etc., e vão ver que mesmo perante 

toda a dificuldade tudo fica mais fácil, porque dessa vida levamos apenas o amor que 

damos e recebemos.” 

É muito importante sabermos que podemos contar uns com os outros ao cuidar 

nessas situações, qualquer palavra de carinho e encorajamento é uma força no meio de 
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tantas dificuldades tendo em conta que tudo seria muito melhor se sempre houvesse ajuda 

para o próximo. De uma forma geral podemos verificar que apesar das misturas de 

sentimentos tristes e as dificuldades que as famílias têm enfrentado, mostraram que 

tentam apoiar-se umas às outras nos cuidados, nas estratégias para lidar com a doença 

entre outros obstáculos que vão encontrando com o passar do tempo fazendo com que a 

situação seja menos dolorosa e sobrecarregada. 

A DA é uma doença ainda pouco conhecida e falada na nossa sociedade mas a 

velocidade que os números crescem a nível mundial, só mostram o tamanho de um 

problema da saúde pública que a população em geral irá enfrentar ao longo dos anos.  

Assim sendo os preconceitos devem ser postos de lado, independentemente de 

qualquer que seja a circunstâncias que as famílias têm de enfrentar, devem sempre 

procurar ajuda de quem sabe mais sobre a doença que nesse caos será uma equipe de 

enfermagem para prestar esclarecimentos e criar um relação de interajuda, e tentar e fica 

menos doloroso e menos difícil principalmente para o utente. 

Categoria III: Opinião do familiar cuidador em relação a classe de profissionais 

de saúde e suas intervenções.  

O objetivo desta categoria era saber se as famílias foram assistidas pelos 

profissionais de enfermagem e que tipos de ajuda tiveram a partir deles. É necessário e 

importante que a família esteja muito bem informada e assistida sobre a patologia, para 

que possam arranjar estratégias para lidarem com a situação. 

Nestes casos os profissionais de saúde e nomeadamente os enfermeiro 

desempenham um papel fundamental para orientar e ajudar as famílias na aquisição 

desses conhecimentos. 

 Fam1: “Sim, o médico disse-me que a doença não tem cura e que os 

medicamentos servem apenas para abrandar os sintomas. 

 Fam2: “Como profissional de saúde já sabia que a doença não tem cura 

e que o meu a minha mãe dependeria de medicamentos para sempre, e que estes não 

trazem a cura, apenas retardam o progresso da doença” 
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 Fam3: “Sabemos apenas que os medicamentos prescritos devem ser 

administrados todos os dias, embora nem sempre nas horas certas e alguns desses 

medicamentos são para controlar a tensão alta.” 

 Fam4: “No momento do diagnóstico o médico esclareceu que a doença é 

incurável e que os medicamentos são para toda a vida.” 

 Fam5: “Para além do esclarecimento médico sobre a doença que é 

crónica, os medicamentos são para sempre e que com a evolução os sintomas vão se 

agravando, ainda existe a outra parte de eu ser enfermeira e estar a par da situação e de 

tudo que iremos enfrentar ao longo da doença.” 

É muito importante a intervenção de equipa multidisciplinar da saúde, para 

prestar cuidados, atuando em conjunto para melhorar a qualidade do nível de vida tanto 

do doente como também da família, tendo em conta que médicos, enfermeiros, 

psicólogos, fisioterapeutas e nutricionistas, podem interferir positivamente com os 

familiares para resolver da melhor forma possível as necessidades do doente. Essas ajudas 

são sempre benéficas para a toda a família, sabendo que na maioria das vezes estes nunca 

ouviram falar de nada parecido com a DA, antes do membro ser diagnosticado a 

patologia. 

Fam1: “Tivemos uma vez o nosso doente hospitalizado e os profissionais de 

saúde foram muito eficazes ao desempenharem o seu papel.” 

Fam2: “Consigo notar a preocupação e o encorajamento por parte de médicos 

e enfermeiro colegas, no que tange a doença que afeta a minha família.” 

Fam3: “Nunca o nosso familiar esteve hospitalizado, mas uma vez caiu na rua 

e dirigimos ao hospital fazer os curativos e os enfermeiros atenciosos no seu trabalho.” 

Fam4: “Apenas na consulta o médico realçou que devemos ter cuidado com os 

medicamento, para serem administrados corretamente.” 

Fam5: “As consultas são muito bem assistidas, é notável a preocupação e a 

ajuda dos profissionais de saúde.” 

Durante as entrevistas foi notável um certa timidez por parte de alguns familiares 

ao responderem sobre esta resposta, embora sabemos que muitas vezes os familiares não 
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procuram ajuda de profissionais de saúde com frequência, a não ser em caso de extrema 

necessidade e depararem com uma situação onde forçosamente têm de ser assistidos, mas 

de uma forma geral sempre que precisavam e que também procuraram ajuda da classe da 

enfermagem tiveram bons resultados. 

Os cuidados de enfermagem, quando são bem prestados, tendem a dar uma 

melhoria na qualidade do nível de vida do doente e dos familiares, tanto na vertente social 

como também a nível psicológico. 
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 Fam1: Não respondeu 

 Fam2: “Sempre que há necessidade de levar a minha mãe para o hospital, 

somos bem assistidos e apesar de estar na qualidade de filha, eu como um profissional 

de saúde faço o tudo o que está ao meu alcance como enfermeira.” 

 Fam3: “Nas consultas ao médico e quando houve a necessidade de levar 

o meu doente para o hospital por conta dos curativos fomos bem assistidos pelos 

enfermeiros e aconselharam sobre o cuidado com as quedas.” 

 Fam4: “com exceção da consulta médica que deixou uma pequena noção 

do que iriamos enfrentar com a doença e os cuidados a ter, ainda não tivemos a 

necessidade de estar sempre em contato com outros profissionais de saúde.” 

 Fam5: “Como enfermeira e familiar, ajudo muito, tendo em conta que já 

sei como cuidar de um doente crónico, a minha família tem muita fé em mim, e sempre 

tivemos boas relações com outros profissionais de saúde que ajudam quando são 

solicitados.” 

A enfermagem é responsável pelo cuidado e o enfermeiro é um participante 

ativo, no que diz respeito ao apoio psicológico, físico, social de modo a ajudar a família 

com os inúmeros agentes de stress que vão encontrando ao longo do percurso da doença 

crónica. 

Com a exceção da Fam1 que ficou muito emocionada ao longo da entrevista e 

daí o fato de não conseguir responder a última pergunta, podemos observar com as 

respostas que, todos já tiveram alguma ajuda vindo de um profissional de saúde 

nomeadamente um enfermeiro. Embora para um melhor tratamento e resolução dos 

desafios encontrados ao longo da doença seja necessária a intervenção de uma equipe 

multidisciplinares, maioria das vezes as famílias tem contato apenas com os médicos e 

com enfermeiros. 
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3.2 Discussão dos resultados    

Com término da análise dos dados obtidos da entrevista realizada aos familiares 

com membros portadores de DA, foi possível verificar e entender o seguinte objetivo 

geral que orientou o trabalho: Conhecer as vivências e os sentimentos da família enquanto 

cuidador informal do membro portador da Doença de Alzheimer e pode-se dizer que foi 

devidamente alcançada.  

Com o avançar do trabalho, analisou-se o primeiro objetivo específico que 

pretendia: Conhecer as dificuldades das famílias como cuidador informal do membro 

portador da Doença de Alzheimer. E pode-se dizer que esse objetivo foi alcançado visto 

que ao longo da entrevista conseguiu identificar as inúmeras dificuldades enfrentados 

pelas famílias que são de diferentes níveis, desde a vertente social, como também a nível 

psicológico e financeiro.  

Durante as entrevistas verificou-se uma desestruturação no seio familiar e 

algumas mudanças no dia-a-dia do cuidador informal do utente do doente portador de 

DA. Nesta perspectiva Figueiredo (2012, p. 67) afirma que “(…) qualquer alteração 

afetará quer as partes quer o todo e ambos tendem a promoverem a mudança para o 

equilíbrio dinâmico da unidade familiar”. 

Verificou-se alguma escassez de conhecimento da doença por parte de algumas 

das famílias cuidadoras, nomeadamente Fam1, Fam3 e Fam4 que consequentemente 

evidencia a falta de preparo psicológico na prestação de cuidados ao seu familiar o que 

deixa a situação mais estressante e faz com que não saibam como ajudar no caso de houver 

alguma complicação com o seu familiar. O dia-a-dia de um utente portador de DA traz 

momentos e situações de dificuldade para a família, mas todos mostraram firmes e 

dispostos a cuidar do utente com o intuito de dar alguma qualidade no nível de vida apesar 

da sobrecarga.  

Cuidar de um utente com uma doença crónica pode trazer consigo situações de 

desespero e stress provocando assim muitos transtornos e exaustão para todos os 

membros da família na medida em que o ato de cuidar desses utentes requer também um 

envolvimentos sentimental, derivado da ligação dos laços de sangue entre o cuidador e o 

utente. Nesta perspectiva o apoio dos profissionais de enfermagem é muito importante 
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principalmente na vertente psicológica para ajuda-los na promoção e melhoria dos 

cuidados. 

Em relação ao segundo objetivo específico que pretendia: Identificar as 

repercussões na estrutura familiar como cuidador informal do membro portador da 

Doença de Alzheimer, considera-se também que foi atingido. Embora as vivências e os 

sentimentos dessas famílias têm sido de muito sofrimento, elas têm feito de tudo para 

ajudar o seu familiar, sabendo o quão dolorosa é a situação irreversível. Por outro lado a 

falta de conhecimento por parte de algumas famílias pode dificultar em caso de terem de 

intervir em momentos de alguma complicação com o seu familiar. 

Relativamente ao diagnóstico de DA pode-se dizer que tem consequências 

diretamente ligadas a rotina das famílias, na medida em que implica algumas mudanças 

nas suas vidas, fazendo com que sintam a necessidade de reorganizarem para tornar a 

família mais dinâmica de modo a conciliar as diferentes tarefas do dia-a-dia com os 

cuidados direcionados ao seu membro doente, podendo assim afirmar que muitas das 

atividades do cotidiano das famílias são afetadas, pela necessidade dos cuidados ao utente 

que são exigidos pela doença.  

Nesse sentido Moreira (2001, p. 47) afirma que “quando a família é confrontada 

com a doença grave (…), vive um tempo de mudança e toda a sua organização é afetada. 

Cada elemento individualmente e a família na globalidade terão que assumir papéis para 

os quais não estão preparados.” 

É de realçar que as famílias cuidadoras prestam os cuidados ao seu utente de 

acordo com os recursos que têm e de forma a proporciona-lo algum conforto para que se 

sintam bem no seio familiar, e é indispensável para melhorar o apoio na vertente 

psicológica tanto do utente como também da própria família. Isso reafirma o quão 

importante é a família para o bem-estar do utente em situações de doenças crónica, 

fazendo com que sintam protegidos, fortalecendo assim a autoestima.  

Nesta perspectiva Aparício in Neto (2010, p.35) afirma que, “com este apoio 

devidamente estruturado podemos diminuir os efeitos colaterais como a depressão e 

ansiedade, o aumento da vulnerabilidade e até morbilidade e mortalidade.” 
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Verifica-se que com o avanço dos estágios de DA, consequentemente há 

necessidades de algumas mudanças e adaptações nas casas das famílias cuidadoras. 

Relativamente a isso, pôde-se verificar que em algumas das famílias entrevistadas ainda 

não tiveram a necessidade de fazerem tais adaptações como é o caso de Fam1, Fam3 e 

Fam4, mas se houver necessidade, vão fazer para o bem-estar do seu familiar. Por outro 

lado Fam2 já havia feito mudança visto que o seu familiar portador de DA já sofria com 

outra doença crónica, a DP. A Fam5 por sua vez sentiu a necessidade de fazer alterações 

na casa de banho depois de diagnosticado a DA no seu familiar. 

As adaptações nas casas dos utente é extremamente necessário, visto que com o 

avançar da doença a consequentemente um aumento dos sintomas, as atividades e as 

movimentações do utente diminuem significativamente. Nestes casos é necessário rever 

e adaptar os degraus, o tamanho das camas e cadeiras e principalmente os pisos 

escorregadios que podem provocar quedas nos utentes com DA.  

Relativamente ao terceiro e último objetivo específico que consistia em: 

Identificar os sentimentos dos familiares como cuidador informal do membro portador da 

Doença de Alzheimer, pode-se afirmar que foi também alcançado, podendo verificar que 

todas as famílias emergiram de sentimento de tristeza, dor, perda, negação, desespero face 

ao diagnóstico e aos cuidados que têm de prestar aos seu familiar doente, sabendo que 

maior parte deles não estavam devidamente preparados para enfrentar o problema que 

veio ao seu encontro.  

Nesse sentido Batista et al. (2012) diz que “a dificuldade do cuidar não está 

somente na realização das tarefas em si, mas também na dedicação necessária para 

satisfazer as necessidades do outro, em detrimento das suas próprias necessidades.” 

Apesar de todas as dificuldades e todos os sentimentos vivenciados pelas 

famílias devido a doença, todas têm tentado dar o máximo para cuidar do seu familiar 

dentro das suas possibilidades. No entanto nesses casos os cuidados de enfermagem no 

apoio a família como cuidador do membro portador de DA, visam capacitar a família para 

cuidar do membro doente e por outro avaliar a capacidade da família em lidar com essa 

situação, conhecer os sentimentos, os medos, as angústias de modo a conseguir apoia-los 

na identificação e mobilização de recursos e estratégias para ultrapassar as dificuldades 

inerentes a essa etapa do ciclo de vida.  
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Com isto convém realçar que para além de avaliar e identificar as necessidades 

e dificuldades da família é importante estar atento ao modo como esta lida com a situação. 

Nessa linha de pensamento, Pacheco (2002, p. 139, 140), afirma que os cuidados 

prestados pela equipe de enfermagem “permitirá a família passar de um espectador 

impotente a um cuidador que pode sempre colaborar e ser útil aquela pessoa que lhe é tão 

querida, o que certamente contribuirá para que seja menos difícil ver morrer.” 

Relativamente as informações transcritas no enquadramento teórico, 

nomeadamente a definição de Alzheimer e os cuidados que os enfermeiros deve prestar 

ao doente e a família, relacionado com toda a pesquisa no campo, nota-se que é 

extremamente importante os cuidados que as famílias prestam ao seu membro doente, 

dentro do seio familiar, pois com uma relação de interajuda, proteção, confiança, apoio 

psicológico, evitará a depressão tanto do doente como também do dos restantes familiares 

que vivenciam toda a situação dolorosa. Apesar do défice encontrado em relação ao 

conhecimento da doença e o pouco cuidado prestado pelos profissionais de saúde, nota-

se que mesmo no meio das dificuldades, tanto financeira como emocionais, as famílias 

conseguem prestar cuidados positivos, visto que relacionam muito bem uns com os outros 

e todos com o seu doente.  

A dependência já está na condição de um idoso devido a degenerescência 

provocadas por doenças crónicas, ela vai sempre implicar a necessidade de cuidados 

especiais e continuados, e está diretamente ligado às ameaças da integridade física, 

económica e social tanto da família como também do doente, criando dificuldades ou até 

mesmo impedindo a capacidade dos mesmo em atender às suas próprias necessidades. 

A atuação do enfermeiro torna-se necessária, na medida em que estes estão 

capacitados a prestar cuidados adequados para o doente e a sua família e na transmissão 

de informações relativamente a doença, com o objetivo de melhorar a qualidade do nível 

de vida dos mesmos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi pertinente a elaboração deste trabalho, sendo que a DA é uma das patologias 

com mais incidência a nível da população com idade compreendida entre os 60 aos 65 

anos e vai ser uma patologia que acompanhará os enfermeiros a nível mundial ao longo 

do seu exercício profissional. 

Na realização do trabalho, concluiu-se que a DA é uma patologia, muito pouco 

conhecida na nossa sociedade, mesmo com a sua baixa taxa de incidência em Cabo Verde, 

mas com a tendência a aumentar cada vez mais. 

Na atualidade a DA tem se revelado como uma situação muito preocupante, que 

incide sobre milhões de pessoas a nível mundial e nota-se que ainda tem muito que 

explorar. Perante uma situação de doença crónica como no caso de DA, é extremamente 

necessário o acompanhamento de profissionais de saúde na prestação dos cuidados, 

principalmente a atuação do enfermeiro que está diretamente ligado ao cuidado. 

A família sentirá falta deste apoio na fase de negação quando recebem o 

diagnóstico de uma doença crónica que irá limitar a família, sabendo que ela terá de cuidar 

de um membro que se torna dependente e tendo em conta todas as exigências que ela traz 

consigo e o impacto que será a nível psicológico, económico e social. 

Ainda relativamente a classe da enfermagem, nota-se que os cuidados prestados 

aos doentes e a família, não estão nem perto de ser o mais desejável, e isso não se deve 

apenas a parte do profissional, mas também a fraca disponibilidade de recursos humanos 

e materiais, ainda podemos nomear falta de uma base de dados e atualização estatísticos 

que poderiam atuar na melhoria e na estratégia de cuidados. 

Finalizando a pesquisa, verificou que os objetivos traçados foram alcançados, 

consegui compreender o processo e a evolução de DA, identificar como o enfermeiro 

pode atuar para ajudar a família e os doentes portadores de DA, assim como conhecer as 

vivências nos seio familiar e os respetivos sentimentos que emergiram quando receberam 

o diagnóstico e os cuidados prestados ao utente. 

Nisto achou-se pertinente expor algumas propostas, destacando: 
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 Promover campanhas com o intuito de divulgar a DA; 

 Criar e distribuir panfletos informativos sobre a DA nos centros de saúde 

e hospital, como meio de informar toda a população sobre a doença; 

 Criar uma base de dados para ajudar os profissionais de saúde no 

acompanhamento periódico aos portadores de DA; 

 Promover a educação para saúde para as famílias cuidadoras de membros 

portadores de DA. 
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Apêndice I – Guião de Entrevista 

  

Caracterização socio-demografica  

 Idade  

 Genero  

 Escolaridade  

 Grau de parentesco com o doente  

 Estado civil  

 Tipos de familia 

1. História da DA 

1.1.Há quanto tempo conheces o diagnostico do teu familiar?  

1.2.Como é que a doença de Alzheimer afetou a sua família? 

1.3.Como é que a família tem lidado com o avanço da doença? 

1.4.A família tem alguma informação ou conhecimento sobre doença? Podia 

identifica-los? 

2. História da familia como cuidadora 

2.1.Como é o relacionamento de interajuda entre a família do utente. 

2.2.Como a família auxilia o utente com os cuidados que deve ter com a doença? 

2.3.Quais são as vossas prinicpais dificuldades face ao problema de saúde do seu ente 

querido? 

2.4.Quais são os sentimentos que emergiram após conhecerem o diagnostico?  

2.5.Quais as estrategias utilizadas para ultrapassa-las? 

2.6.E nesse momento o que sentes ao pensar em toda essa situação?  

2.7.Depois de diagnosticada a doença, viu alguma alteração na qualidade de vida da 

vossa família? Se sim, identifica-os. 

2.8.Depois do diagnóstico da doença, foram feitas alterações ou alguma adaptação na 

casa para beneficiar e ajudar com os cuidados ao utente. Se sim, quais foram? 

2.9.Que conselhos darias as familias que estão passando pela mesma situação? 

3. História do cuidado de enfermagem 

3.1.A família teve algum esclarecimento da doença por um profissional de saúde. Se 

teve, podia dizer quais foram.  

3.2.Em relação a doença, como é que os profissionais de saúde ajudaram a sua família. 

3.3.Sente-se apoioada pelos enfermerios e outros profissionais de saude? Se sim 

como? 
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Apêndice II – Consentimento Informado 

 

 

Consentimento Informado 

Exmo. senhor 

(a)_________________________________________________________ 

Eu Roseane Aline Évora Spencer, estudante de Enfermagem da Universidade do 

Mindelo, vem por este meio convida-lo(a) a participar de uma pesquisa intitulado “A 

família como cuidadora do membro portador da doença de Alzheimer: Intervenções de 

Enfermagem”, que realizara com as famílias dos utentes portadores da doença de 

Alzheimer, com a finalidade de conhecer o nível, a qualidade e a relação entre o utente e 

o enfermeiro, como também o utente e sua família. Será feita umas entrevistas com 

questões sobre o tema para recolha de informações. As ditas entrevistas vão ser agendadas 

com aviso prévio, no lugar e na hora que lhe for mais propicio.  

No decorrer da entrevista pretende-se utilizar um gravador para que fique 

registado todas as informações que serão utilizadas na pesquisa, mas para utilizar o 

referido gravador é só com o seu consentimento. 

As informações obtidas serão usados só e unicamente para finalidades cientificas 

desse estudo e terão confidencialidade e sigilo absoluto, no intuito de preservar a 

identidade do entrevistado(a). Pode-se recusar a participar em qualquer momento, se for 

o caso, sem que haja penalizações. 

Para mais esclarecimentos, no caso de alguma dúvida, pode entrar em contato 

através do número 9592115 ou pelo e-mail rosyevora@7gmail.com 

Pesquisador Responsável __________________________________________ 

Eu ____________________________________________________ por ter 

sido informado e totalmente elucidado sobre a pesquisa, aceito participar. 

Assinatura_______________________________________________________ 
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Apêndice III – Pedido de autorização para recolha de informações  
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Apêndice IV – Matriz da análise de conteúdo 
Tema Categorias Subcategorias Indicadores/unidades de 

registo 

Unidade de Contexto 

 Categoria I: 

Os 

sentimentos e 

as mudanças 

na vida do 

utente e dos 

familiares ao 

descobrirem 

a patologia. 

 Todos responderam: Sim Todos responderam Sim 

  Fam1: 5 anos 

 Fam2: 10 anos 

 Fam3: 7 anos 

 Fam4: 2 anos 

 Fam5: 12 anos 

 “Foi diagnosticado há cinco 

anos, mas há alguns anos na 

qual não me lembro quantos, 

comecei a notar mudanças de 

comportamento no meu 

familiar, embora ainda eu não 

tinha ideia que se tratava desta 

doença.”  

 Fam2: “O diagnóstico de DA 

veio a dez anos atrás, embora já 

tinha identificado alguns 

comportamentos diferentes e 

muita agressividade nela, mas 

isso por muito tempo confundiu-

os devido a DP que ela já 

enfrentava anteriormente.” 

 Fam3: “Em 2011, ou seja, há 

sete anos fomos surpreendidos 

com o diagnóstico de DA no 

nosso familiar, apesar de todos 

notarem atitudes estranhas nele 

como, isolamento e 

esquecimento de algumas coisas 

que ele guardava.” 

 Fam4: “Foi diagnosticado há 

dois anos, nesta altura 

começamos a ficar preocupados 

com a situação que o nosso 

familiar enfrentava há uns anos 

atrás.  

 Fam5: “Há doze anos 

diagnosticaram a DA no nosso 

familiar época que procuramos 

ajuda médica por não sabermos 

mais o que fazer em relação aos 

comportamentos estranhos, mas 

este sofre há muito mais tempo 

com esta doença, visto que já 

apresentava alguns sinais.   

 

 
  Fam1:Desanimado e triste 

 Fam2: Triste 

 Fam3: Dor 

 Fam4: Dor, tristeza e 

revolta 

 Fam5: Tristes e 

preocupado 

 Fam1: A doença desestruturou a 

família, deixando-os 

desanimados e tristes. 

 Fam2: A tristeza assombrou esta 

família, tiveram uma sensação 

de perda total.  

 Fam3: Foi doloroso, juntamente 

com um desgaste físico e 

emocional. 

 Fam4: Para esta família foi uma 

surpresa triste, dolorosa e 

revoltante.  
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 Fam5: Tristes e preocupados 

com esta situação; 

  Fam1: Assustados 

 Fam2: Preocupados 

 Fam3: Mantendo o 

equilíbrio 

 Fam4: Em choque 

 Fam5: Mantendo Unidos 

 Fam1: “É assustador ver a cada 

dia um comportamento diferente 

e criar estratégias para lidarmos 

com isso da melhor forma 

possível.” 

 Fam2: “Embora com muita 

preocupação, temos tentado 

manter a calma e ao longo 

destes anos, visto que não 

podemos fazer muito mais além 

de cuidar e manter o ambiente 

dentro de casa o mais saudável 

possível para enfrentar o que vai 

chegando a cada dia.” 

 Fam3: “Tentamos manter o 

equilíbrio juntos, porque assim 

somos mais fortes e tudo que 

precisamos para enfrentar isto é 

força.” 

 Fam4: “Ainda todos estamos em 

estado de choque com a doença. 

A cada dia conseguimos 

perceber comportamentos 

diferente e cada vezes mais 

preocupados porque temos 

medo de não saber o que fazer.” 

 Fam5: “Mesmo não sendo uma 

situação fácil e nem favorável, 

vamos nos aguentado uns aos 

outros da melhor maneira 

possível para mantermos unidos 

e fortes para enfrentar esta 

doença que tem sido um enorme 

desafio.” 

  Fam1: Não tem 

 Fam2: Sim tenho 

 Fam3: Não fazia a mínima  

 Fam4: Não 

 Fam5: Sim 

 Fam1: “Não tenho.” 

 Fam2: “Sim. Tendo em conta a 

minha condição de enfermeira, 

já tinha uma noção do que era a 

doença, de como se 

manifestava, dos problemas que 

ela traz consigo, mas como 

nunca acabamos de aprender, 

cada dia aprendo coisas novas.” 

 Fam3: “Não fazia a mínima 

ideia, mas perguntando ao 

médico, fiquei a saber que é 

uma doença crónica.” 

 Fam4: “Não sabia nada sobre a 

doença, comecei a cuidar do 

nosso familiar como se cuida de 

uma pessoa da terceira idade 

que precisa de cuidados 

especiais, e hoje já sei que para 
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além de ser uma doença que 

arrasta até o fim da vida, com o 

seu avanço fica cada vez pior.” 

 Fam5: “Sim. Sendo eu 

enfermeiro eu já sabia como 

lidar com a situação, visto que é 

uma doença que não tem cura, e 

que os medicamentos apenas 

desaceleram o processo de 

deterioração do estado do 

doente. 

Categoria II: 

Os cuidados 

prestados no 

seio familiar 

e como são 

as suas 

vivências. 

  Todos responderam 

positivamente Fam1 a 

Fam5 

 Todos responderam 

positivamente 

  Todas as Fam. têm uma 

boa relação de interajuda 

 Fam1: “É boa, fico quase 

sempre em casa, mas quando 

preciso sair tem sempre alguém 

para ficar com o nosso 

familiar.” 

 Fam2: “Posso dizer que tenho 

apenas o meu pai para ajudar, 

mas a relação é boa.” 

 Fam3: “Quase sempre só eu 

faço tudo visto que os outros 

saem para trabalhar fora, mas 

ajudam sempre que podem e 

quando eu peço.” 

 Fam4: “Todos muito assustados 

ainda, mas tentamos sempre 

ajudar uns aos outros.” 

 Fam5: “Temos sido uma grande 

equipe, distribuindo assim 

tarefas para não haver 

sobrecargas.” 

   Fam1:Estando sempre 

presente para ajudar 

 Fam2: Com planos de 

medicamentos e fazendo 

tudo ao nosso alcance 

 Fam3:Fazendo aquilo que 

sabemos para o ajudar 

 Fam4: Dividimos tarefas 

para facilitar 

 Fam5: Dando o melhor, 

mantendo o ambiente 

saudável 

 Fam1: “Procuramos estar 

sempre presentes para ajudar em 

tudo.” 

 Fam2: “Temos um plano dos 

medicamentos, tentamos ser o 

mais presente possível e fazer 

tudo o que nos compete.” 

 Fam3: “Damos os 

medicamentos na hora, 

ajudamos o nosso familiar 

naquilo que sabemos, mesmo 

com o pouco conhecimento que 

temos.” 

 Fam4: “Dividimos as tarefas 

para conseguirmos ajudar da 

melhor maneira possível, 

ajudamos o nosso familiar nas 

suas tarefas diárias para que 

mesmo doente, possa levar uma 

vida tranquila.” 
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 Fam5: “Estamos sempre a tentar 

dar o melhor de nós, mesmo 

estando doente, ainda 

conseguimos mantê-lo num 

ambiente saudável.” 

  Fam1:Controlar a 

ansiedade do nosso 

familiar 

 Fam2: Conciliar o trabalho 

com a prestação de 

cuidados nas horas certas 

 Fam3: Dificuldades 

económicas 

 Fam4: Controlar a 

ansiedade, a negação do 

nosso familiar face a 

doença 

 Fam5: A sobrecarga 

 Fam1: “Temos tido sérios 

problemas em conseguir 

controlar a ansiedade do nosso 

familiar.” 

 Fam2: “Conciliar o meu 

trabalho com os cuidados para 

minha mãe.” 

 Fam3: “Vamos nos aguentando, 

mas as despesas são cada vez 

maiores.” 

 Fam4: “A fase de negação por 

parte do nosso doente está sendo 

muito doloroso, o seu 

isolamento e agressividade tem 

nos deixado muito 

preocupados.” 

 Fam5: “A total dependência do 

nosso familiar, nos deixa muito 

sobrecarregados.” 

  Fam1: Tristes e 

angustiados 

 Fam2: foi muito doloroso e 

ficamos angustiados 

 Fam3: Perda 

 Fam4: Tristes e frustrados 

 Fam5: Embora tristes, 

aceitaram com 

naturalidade 

 Fam1: “A tristeza e a angustia 

predominaram” 

 Fam2: “O mundo desabou sobre 

as nossa cabeças, a dor e a 

angustia de ver uma pessoa que 

antes era ativa e que amamos a 

ficar dependente para o resto da 

vida.” 

 Fam3: “Foi um sentimento de 

perda” 

 Fam4: “Sentimos todos muito 

triste e eu particularmente muito 

frustrada.” 

 Fam5: “Um sentimento de 

tristeza e de perda, mas aceitei 

com naturalidade porque não 

podemos reverter a situação.” 

   Fam1: Cuidar com carinho 

 Fam2: Força de vontade 

 Fam3: Habituando com a 

situação 

 Fam4: Mentalizando e 

consciencializando da 

situação 

 Fam5: Cuidar com amor 

 Fam1: “Cuidar com muito 

carinho ajuda muito.” 

 Fam2: “Encaramos a doença de 

cabeça erguida, e com muita 

força de vontade para com a 

minha mãe.” 

 Fam3: “Com o passar dos anos 

vamos nos habituando a 

conviver com a dor.” 

 Fam4: “Ainda é tudo muito 

recente, mas aos poucos vamos 

nos mentalizando da situação e 

isso faz com que ela seja menos 

dolorosa.” 

 Fam5: “Através dos 

conhecimentos e dos bons 

cuidados principalmente ao 

cuidar com amor, tudo fica mais 

fácil.” 
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  Fam1: Forte 

 Fam2: Confiante 

 Fam3: Triste 

 Fam4: Triste 

 Fam5: Agradecida 

 Fam1: “É uma situação que 

deixa-nos sempre triste mas 

nesse momento sinto-me forte e 

disposta a ajudar no que for 

preciso.” 

 Fam2: “Saber que posso ajudar 

já me deixa com um sentimento 

de confiança, porque sei que 

enquanto viver vou conseguir 

proporciona-la os melhores 

cuidados que estiverem ao meu 

alcance.” 

 Fam3: “Quando olho para ele 

sinto-me triste, principalmente 

por saber que nada voltará a ser 

como antes.” 

 Fam4: “Fico triste de pensar que 

é uma situação que tende a 

piorar a cada dia.” 

 Fam5: “Agradecida por dispor 

de conhecimentos que me 

ajudam a proporcionar melhores 

cuidados.” 

  Fam1: Sim 

 Fam2: Sim 

 Fam3: Não 

 Fam4: Ainda não 

 Fam5: sim 

 Fam1: “Sim, ficamos um pouco 

limitados porque ele era o chefe 

de família.” 

 Fam2: “Sim, o meu pai tem um 

semblante triste, a nossa vida 

ficou mais corrida.” 

 Fam3: “Não.” 

 Fam4: “Ainda não percebi 

nenhuma mudança.” 

 Fam5: “Sim, porque não 

conseguimos encontrar alguém 

para cuidar do nosso familiar, 

logo temos de deixar algumas 

coisas para trás e cuidar dele.” 

  Fam1: Não 

 Fam2: Sim 

 Fam3: Não 

 Fam4: Não 

 Fam5: sim 

 Fam1: “Ainda consigo controla-

lo, por isso não vimos a 

necessidade de fazer 

alterações.” 

 Fam2: “Tendo em conta que ela 

já tinha outra doença, já 

havíamos feitos algumas 

adaptações na banheira e no 

poial da cozinha.” 

 Fam3: “Não foi feita nenhuma 

alteração até agora por causa das 

dificuldades a nível financeiro, 

mas estamos pensando em 

reforçar a segurança das portas.” 

 Fam4: “Não.” 

 Fam5: “Sim, foram feitas 

alterações na casa de banho.” 

  Fam1: Ter força de 

vontade 

 Fam2: Ter paciência 

 Fam3: Procurar 

profissionais de saúde 

 Fam1: “A força de vontade vão 

vos ajudar muito.” 

 Fam2: “Sei quanto difícil é a 

situação, mas tenhas sempre 

paciência e com muito carinho 

tudo se resolve.” 
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 Fam4: Têm força de 

vontade e paciência 

 Fam5: Ter força, coragem 

e dediquem deem amor 

 Fam3: “Procurem profissionais 

de saúde para ajudar porque isto 

é um desafio enorme e se não 

tivermos paciência, não 

conseguimos enfrentar a 

situação.” 

 Fam4: “Mesmo lidando com 

isto a pouco tempo, já consegui 

sentir o peso da 

responsabilidade que vem a 

caminho, espero que todos 

temos muita paciência e muita 

força de vontade para com os 

nos entes querido.” 

 Fam5: “Desejo à todos muita 

força, muita coragem, e 

coloquem amor em tudo que 

forem fazer, seja lá para mãe, 

pai, avós, tios etc., e vão ver que 

mesmo perante toda a 

dificuldade tudo fica mais fácil, 

porque dessa vida levamos 

apenas o amor que damos e 

recebemos.” 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria III: 

Opinião do 

cuidador em 

relação a 

classe de 

profissionais 

saúde e suas 

intervenções 

 Todas as fam. Responderam: Sim Todas as fam. responderam: Sim 

    Fam1: Sim 

 Fam2: Sim 

 Fam3: Sim 

 Fam4: Sim 

 Fam5: Sim 

 Fam1: “Sim, o médico disse-me 

que a doença não tem cura e que 

os medicamentos servem apenas 

para abrandar os sintomas. 

 Fam2: “Como profissional de 

saúde já sabia que a doença não 

tem cura e que o meu a minha 

mãe dependeria de 

medicamentos para sempre, e 

que estes não trazem a cura, 

apenas retardam o progresso da 

doença” 

 Fam3: “Sabemos apenas que os 

medicamentos prescritos devem 

ser administrados todos os dias, 

embora nem sempre nas horas 

certas e alguns desses 
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medicamentos são para 

controlar a tensão alta.” 

 Fam4: “No momento do 

diagnóstico o médico esclareceu 

que a doença é incurável e que 

os medicamentos são para toda a 

vida.” 

 Fam5: “Para além do 

esclarecimento médico sobre a 

doença que é crónica, os 

medicamentos são para sempre 

e que com a evolução os 

sintomas vão se agravando, 

ainda existe a outra parte de eu 

ser enfermeira e estar a par da 

situação e de tudo que iremos 

enfrentar ao longo da doença.” 
    Todas as fam. responderam 

positivamente Fam1 a 

Fam5 

 Fam1: “Tivemos uma vez o 

nosso doente hospitalizado e os 

profissionais de saúde foram 

muito eficazes ao 

desempenharem o seu papel.” 

 Fam2: “Consigo notar a 

preocupação e o encorajamento 

por parte de médicos e 

enfermeiro colegas, no que 

tange a doença que afeta a 

minha família.” 

 Fam3: “Nunca o nosso familiar 

esteve hospitalizado, mas uma 

vez caiu na rua e dirigimos ao 

hospital fazer os curativos e os 

enfermeiros atenciosos no seu 

trabalho.” 

 Fam4: “Apenas na consulta o 

médico realçou que devemos ter 

cuidado com os medicamento, 

para serem administrados 

corretamente.” 

 Fam5: “As consultas são muito 

bem assistidas, é notável a 

preocupação e a ajuda dos 

profissionais de saúde.” 
    Fam1: Não respondeu 

 Fam2: Sim 

 Fam3: Sim 

 Fam4: Sim 

 Fam5: Sim 

 Fam1: Não respondeu 

 Fam2: “Sempre que há 

necessidade de levar a minha 

mãe para o hospital, somos bem 

assistidos e apesar de estar na 

qualidade de filha, eu como um 

profissional de saúde faço o 

tudo o que está ao meu alcance 

como enfermeira.” 

 Fam3: “Nas consultas ao 

médico e quando houve a 

necessidade de levar o meu 

doente para o hospital por conta 

dos curativos fomos bem 

assistidos pelos enfermeiros e 

aconselharam sobre o cuidado 

com as quedas.” 
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 Fam4: “com exceção da 

consulta médica que deixou uma 

pequena noção do que iriamos 

enfrentar com a doença e os 

cuidados a ter, ainda não 

tivemos a necessidade de estar 

sempre em contato com outros 

profissionais de saúde.” 

 Fam5: “Como enfermeira e 

familiar, ajudo muito, tendo em 

conta que já sei como cuidar de 

um doente crónico, a minha 

família tem muita fé em mim, e 

sempre tivemos boas relações 

com outros profissionais de 

saúde que ajudam quando são 

solicitados.” 
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