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RESUMO 

 

SILVA, A.L.A.C. O cuidador familiar de idosos com demência- uma Revisão Integrativa. 
2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013.   
 
Introdução: A esperança de vida aumenta, proporcionando a existência de indivíduos com 
idades cada vez mais avançadas. Conseqüentemente, junto com essa população, surgem as 
patologias crônicas e degenerativas, as quais promovem situações de doenças prolongadas o 
que pode resultar em uma perda da autonomia do idoso, e este passa a demandar cuidados de 
longa duração. Junto com essas doenças, a pessoa idosa começa a desenvolver dificuldades 
comprometendo o seu autocuidado necessitando de outro, o cuidador para favorecer e facilitar 
no cuidado.  Objetivo: Realizar revisão integrativa em bases de dados relacionadas ao 
cuidador familiar de idosos com demência. Método: Trata-se de uma pesquisa com 
abordagem qualitativa do tipo revisão integrativa da literatura, cuja finalidade é reunir e 
sintetizar resultados de pesquisas sobre um determinado tema ou assunto, de maneira 
sistemática e ordenada, contribuindo assim para a compreensão completa do tema a ser 
estudado. Foi realizada uma busca de artigos publicados em periódicos nacionais e 
internacionais indexados nas seguintes bases de dados: Bases de Dados de Enfermagem 
(BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 
Medical Literature Analysis and Retrieval System Online /Biblioteca Virtual em Saúde 
(MEDLINE/BVS) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO).Os textos na íntegra foram 
obtidos somente por meio eletrônico. Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde 
(DeCS): Familiar, Idoso e Demência.  Resultados: Foram encontrados 55 artigos cruzando os 
descritores Familiar AND Idoso AND Demência, sendo 38 artigos no LILACS, 6 artigos no 
BDENF, 6 artigos na MEDLINE e 5 artigos no SCIELO. Dos 55 artigos encontrados nas 
respectivas bases de dados, após uma leitura minuciosa dos mesmos, foram separados 27 
publicações de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. De acordo com o ano de 
publicação das pesquisas, em 2008 se concentrou a maioria dos estudos totalizando oito (8). 
Em relação às bases de dados, vinte e seis (26) artigos foram encontrados no LILACS e um 
(1) no MEDLINE. Em referência a formação dos autores dos artigos considerados, houve uma 
grande concentraçãode publicações feitas por Enfermeiros, num total de quinze (15). Em 
alusão ao país de publicação, vinte e um (21) artigos tiveram sua publicação no Brasil. 
Discussão: Grande parte dos estudos abordam os sentimentos e emoções dos cuidadores 
familiares de idosos, bem como sua vivência e as percepções desses indivíduos em relação à 
Doença de Alzheimer (05 artigos/ 18,5185%). Na categoria denominada Perfil dos 
cuidadores, totalizando 5 (cinco/18,5185% ) produções, a maioria dos artigos pertencentes a 
tal apontam que grande parte dos cuidadores familiares é do sexo feminino, com uma média 
de idade de 55 anos, filhas ou cônjuges do idoso. Conclusão: Considera-se que número de 
publicações acerca da temática, a partir da revisão integrativa realizada, aponta que há uma 
lacuna de conhecimento acerca desse assunto. A partir desse trabalho, pretende-se despertar 
nos profissionais de saúde a perspicácia de perceber o mais precoce possível a situação a qual 
o cuidador de idoso vivencia no domicílio. 
 
Palavras Chave: Cuidador familiar; idosos com demência; enfermagem 
 

 

 



ABSTRACT 

 
SILVA, A.L.A.C. O cuidador familiar de idosos com demência- uma Revisão Integrativa. 
2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013.   
 
Introduction: Life expectancy increases, providing individuals with the existence of 
increasingly advanced ages. Consequently, with this population, there are chronic and 
degenerative pathologies, which promote situations of prolonged illnesses which may result in 
a loss of autonomy of the elderly, and this is to demand long-term care. Along with these 
diseases, the elderly person begins to develop his self-care difficulties committing another 
requiring the caregiver to encourage and facilitate care. Objective: integrative review of 
databases related to family caregivers of older adults with dementia. Method: This is a survey 
with a qualitative approach integrative literature, whose purpose is to gather and synthesize 
research findings on a particular theme or subject in a systematic and orderly manner, thereby 
contributing to the complete understanding of the topic being studied. A search was 
conducted for articles published in national and international journals indexed in the 
following databases: Database of Nursing (BDENF), Latin American and Caribbean Health 
Sciences (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online / Virtual 
Health Library (MEDLINE / BVS) and Scientific Electronic Library Online (SciELO). The 
full texts were obtained only by electronic means. We used the Health Sciences Descriptors 
(DeCs): Family, Elderly and Dementia. Results: We found 55 papers across the descriptors 
Familiar AND Elderly AND Dementia, including 38 articles in LILACS, 6 articles in 
BDENF, 6 and 5 articles in MEDLINE articles in SCIELO. Of the 55 articles found in their 
databases, after a perusal of these, 27 publications were separated according to the criteria of 
inclusion and exclusion. According to the publication year of research in 2008 focused most 
studies totaling eight (8). Regarding databases, twenty-six (26) papers were found in LILACS 
and one (1) MEDLINE. In reference to the formation of the authors of the articles considered, 
there was a large concentration of publications made by nurses, a total of fifteen (15). In 
allusion to the country of publication, twenty-one (21) had their articles published in Brazil. 
Discussion: Most of the studies deal with the feelings and emotions of family caregivers of 
the elderly, as well as their experience and perceptions of these individuals in relation to 
Alzheimer's disease (05 articles / 18.5185%).In the category called Profile of caregivers, 
totaling 5 (cinco/18, 5185%) productions, most articles belonging to such a point that most 
family caregivers are female, with a mean age of 55 years, daughters or spouses the elderly. 
Conclusion: It is considered that the number of publications on the theme, from the 
integrative review conducted, indicates that there is lack of knowledge about this subject. 
From this work, we intend to awaken in health professionals the insight to realize as early as 
possible the situation in which the caregiver of elderly experience at home. 
 
Keywords: Family Caregiver; elderly with dementia; nursing 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A esperança de vida aumenta, proporcionando a existência de indivíduos com idades 

cada vez mais avançadas. Consequentemente, junto com essa população, surgem as patologias 

crônicas e degenerativas, as quais promovem situações de doenças prolongadas o que pode 

resultar em uma perda da autonomia do idoso, e este passa a demandar cuidados de longa 

duração. Junto com essas doenças, a pessoa idosa começa a desenvolver dificuldades 

comprometendo o seu autocuidado necessitando de outro, o cuidador para favorecer e facilitar 

no cuidado. 

Os cuidadores de idosos são classificados em principal, secundário, formal e informal. 

O cuidador principal é o indivíduo que possui a maior responsabilidade pelos cuidados 

prestados ao idoso. Geralmente estes cuidadores são os familiares, que demandam cuidados 

requeridos pelo seu idoso, além de suas atividades no cotidiano, encontram-se 

sobrecarregados, comprometendo a sua saúde biopsicossocial (SILVEIRA, 2000). 

A tarefa de cuidar de um familiar idoso muitas vezes se torna árdua e pode implicar na 

necessidade de uma nova organização familiar, alterando a vida cotidiana desse cuidador, 

podendo comprometer seu bem estar. Estas alterações acabam sendo negativas para as 

pessoas prestadoras de cuidados, gerando uma tensão, sentimentos de angústia e sobrecarga 

(VERAS, CALDAS, 2008). Todos esses fatores podem contribuir para mudanças 

significativas na vida da família e do cuidador, tendo em vista que proporcionar ajuda à 

pessoa idosa dependente é uma grande responsabilidade, e este cargo pode desencadear crises 

familiares e afetar principalmente o cuidador familiar. 

Neste âmbito, os cuidadores familiares representam um papel de extrema importância 

frente às pessoas idosas dependentes, já que estas precisam de cuidados de longa duração e 

possuem necessidades que precisam ser auxiliadas. Além de todos os sentimentos de angústia 

e tristeza que a pessoa cuidadora tem, outras necessidades existem como a falta de 

reconhecimento social, de informação, supervisão, assistência e de recursos físicos, 

psicológicos e econômicos (SARMENTO; PINTO; MONTEIRO, 2010).  

Assim, o objeto deste estudo é o cuidador familiar de idoso com demência. 
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Para o cuidador deste idoso devem-se considerar as modificações que ocorrem em 

suas vidas quando o seu idoso adoece. Toda a sua vida, geralmente, precisa de adaptação e 

por diversas vezes, eles também adoecem neste momento. 

Tendo em vista todas essas atribuições, o indivíduo cuidador desenvolve tarefas árduas 

e complexas no cuidado ao idoso. A sobrecarga do trabalho diário, as responsabilidades, a 

questão financeira, a incerteza e o cansaço físico, acabam acarretando uma gama de 

sentimentos como a angústia, insegurança, culpa desânimo, tristeza dentre outros. 

(VERAS,CALDAS, 2008). 

A motivação pelo tema começou no quarto período da Graduação, durante o ensino 

teórico prático em programa de extensão denominado Enfermagem na Atenção à Saúde do 

Idoso e seus Cuidadores (EASIC) da Escola de Enfermagem, que tem como objetivo prestar 

cuidados de enfermagem aos idosos e seus cuidadores.  

Além do exposto acima o interesse pelo objeto citado aumentou ainda mais enquanto 

bolsista deste mesmo programa em períodos adiante, onde pude observar que os familiares 

dos idosos sempre eram os cuidadores principais independente da condição social do idoso e 

como tal condição, por diversas vezes era motivo de transtorno na vida do cuidador 

entretanto, o quanto este cuidador era fundamental para o idoso. Assim, comecei  a 

reconhecer a importância do cuidado familiar para o idoso com demência e como o 

enfermeiro deveria planejar ações conjuntas com este tipo de cuidador, para minimizar as 

dificuldades e desvelar as estratégias utilizadas por eles para realizarem este cuidado.   

Assim como questão que norteou esse estudo tem-se: Qual a situação atual do 

cuidador familiar de idoso com demência? 

Assim, o objetivo geral desta pesquisa é: Levantar em publicações nacionais e 

internacionais características que revelem as condições atuais dos cuidadores familiares de 

idosos com demência. Como objetivos específicos: Discutir os dados encontrados visando 

buscar implicações para a área da Enfermagem. 

 
1.2 Justificativa 

 

Com aumento no número de idosos ocorre o aumento da demanda de cuidados que 

serão dispensados aos mesmos, pelo menos inicialmente, por seus familiares. A assistência 

domiciliar pode reduzir custos hospitalares e humanizar as práticas de saúde (AMARAL et 

al,2001;DUARTE E DIOGO,2000). Doenças crônicas não-transmissíveis associadas ao 
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envelhecimento populacional geram limitações que potencializam o desenvolvimento de 

incapacidades funcionais permanentes ou transitórias (CRIMMINS,2004). Consequentemente 

o número de cuidadores também cresce, e com estes várias são as situações, as estratégias e as 

dificuldades no cotidiano do cuidado com esse idoso. 

De acordo com Duarte e Diogo (2000), a exaustão e a doença se tornam um processo 

inevitável para o indivíduo cuidador e ainda concluem dizendo que, em alguns estudos, o 

oposto também foi observado. Ou seja, na falta do empenho dos familiares para com esse 

idoso, este acaba sendo negligenciado, desamparado e cada vez mais fragilizado e doente. 

Sarmento, Pinto e Monteiro (2010) apontam que o papel do cuidador familiar interfere 

nos aspectos da vida pessoal, familiar, laboral e social desse indivíduo, e este acaba ficando 

sujeito aos conflitos. Segundo esses mesmo autores, “frequentemente, os familiares 

cuidadores entram em situação de crise, manifestando sintomas como: tensão, 

constrangimento, fadiga, estresse, frustação, redução de convívio, depressão e alteração da 

auto-estima, entre outros.” (2010, p.46). 

A partir desse aspecto, a enfermagem precisa apoiar este cuidador familiar e estar apta 

a identificar os cuidados prestados, as situações, as estratégias e como estes acontecem e, 

como melhorá-los, facilitá-los, apoiá-los e supervisionar estes cuidados. Outro ponto relevante 

é a questão de fomentar mais estudos e pesquisas nessa área, com a finalidade de expandir o 

conhecimento acerca dessa temática do cuidado familiar de idoso com demência. 

 
 

1.3 Relevância do Estudo 

 

Este estudo apresenta relevância, levando em consideração a necessidade de conhecer 

na literatura o que tem sido produzido sobre o cuidador familiar, a dimensão da problemática, 

das dificuldades e os obstáculos que essas pessoas que cuidam de idosos se deparam no seu 

dia a dia. 

É de extrema valia o conhecimento desta produção, da realidade que cerca o cuidador, 

para que os profissionais de saúde possam identificar as necessidades, as prioridades e as 

possíveis intervenções que sejam adequadas para a manutenção e promoção da saúde desses 

cuidadores e a manutenção e/ou melhoria da qualidade deste cuidado. E que esses dados 

possam ser ainda mais disponíveis para consulta de todos os profissionais e pessoas que 

sintam necessidade. 
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Diante do exposto, é de grande importância que estudos e pesquisas na área do 

cuidador familiar de idosos com demência sejam propostos com o intuito de conhecer mais 

sobre esse assunto e aprofundar o conhecimento adquirido. 

Através do estudo da temática apresentada, também é possível apontar lacunas do 

conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos, enfim, 

permite a síntese de múltiplos estudos publicados e possibilita conclusões gerais a respeito de                   

uma particular área de estudo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O Processo de cuidar e o cuidador familiar 

Boff (1999) considera que o ser humano é um ser de cuidado, ou seja, o cuidado está 

na sua constituição. Segundo o autor, o cuidado envolve então atitudes de desvelo, solicitude 

e atenção com o outro, assim como preocupação e inquietação, pelo envolvimento emocional 

implicado no cuidado. Esse envolvimento emocional com o outro através do cuidado seria 

uma forma positiva de se realizar e se estruturar no mundo. 

No Brasil, como na maioria dos demais países, o processo de envelhecimento da 

população é crescente, trazendo inúmeras consequências para a reorganização familiar no 

cuidado com aqueles que demandam maior assistência e para o indivíduo idoso, para que este 

possa exercitar seu direito de ter uma vida com autonomia e independência. Esses fatos 

podem interferir tanto no estilo de vida comprometendo a qualidade de vida familiar e 

individual  quanto no bem estar social dos envolvidos(DUARTE,LEBRÃO,LIMA,2005). 

Segundo Gonçalves at al (2006) no Brasil, geralmente, esses cuidados são realizados 

pela família e pela comunidade, sendo o domicílio o espaço sociocultural escolhido. 

Os indivíduos cuidadores desempenham um papel fundamental na vida dos idosos, 

desenvolvendo tarefas que envolvem o acompanhamento nas atividades diárias, como auxílio 

na alimentação, higiene pessoal, medicação de rotina, entre outros, auxiliando-o na 

recuperação e na qualidade de vida dessas pessoas (MAZZA, 2005). 

Para Scazufca (2001), as dificuldades das pessoas cuidadas em executar atividades da 

vida diária podem causar problemas na casa e estresse nos familiares e, por isso, têm sido 

apontadas como geradoras do sentimento de sobrecarga nos cuidadores.  

Diversos fatores se articulam para determinar os sentimentos que serão desencadeados 

ao assumir o papel de cuidador, tais como fatores relacionados ao paciente, como o grau de 

dependência física e emocional, e principalmente as características do próprio cuidador e sua 

capacidade de adaptar–se e enfrentar as adversidades (MARTINS et al., 2003). 

Cerqueira & Oliveira (2002) alertam que cuidadores podem ter mais problemas de 

saúde que pessoas da mesma idade que não desempenham esse papel de cuiadador.  
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Os problemas na saúde dos cuidadores podem ser consequência do despreparo técnico 

para prestação dos cuidados, o que predispõe a sobrecarga de músculos e articulações, além 

do alto envolvimento nos cuidados do paciente, o que leva os cuidadores a não prestarem 

atenção às suas próprias necessidades pessoais, somando–se ao tempo limitado para o 

autocuidado (BOCCHI, 2004). 

Segundo Bocchi (2004), as mudanças financeiras na família também podem contribuir 

para as limitações encontradas na vida social dos cuidadores. 

Elsen (2002) afirma que o fato de um único familiar assumir o cuidado pode 

representar a falta de apoio e de comunicação entre os membros da família o que, na prática, 

pode afetar a saúde familiar. Isso pode prejudicar o cuidador até mesmo no desenvolver do 

cuidado com o idoso, podendo acarretar em uma assistência falha. De acordo com Martins, 

Ribeiro e Garrett (2003, p.133), os cuidadores, perante situações adversas e provocadoras de 

preocupações, e não conseguindo solucionar imediatamente o problema, poderão ser 

conduzidos a sentimentos negativos como medo, ansiedade e culpa. 

Esse fato pode ser um complicador no que diz respeito às relações entre os membros 

da família, provocando um ambiente onde as desavenças se estabelecem, e o estresse e a 

sobrecarga se acumulam, gerando cansaço e indisposição para o indivíduo cuidador. 

Para Alvarez (2001), a habilidade e o conhecimento da atividade de cuidar são 

construídos na prática diária, na qual a família aprende com os seus erros e acertos, sendo que 

a falta de preparo para o cuidado gera, uma ansiedade que é substituída por segurança a partir 

do momento em que consegue organizar-se.  

O baixo senso de controle sobre a situação de cuidado expresso por cuidadores de 

idosos é um fenômeno evidenciado por cuidadores que não conseguem identificar recursos 

internos positivos e não são capazes de reconhecer suas necessidades e pedir ajuda, isto é, 

possuem baixo locus de controle interno (SZABO, 1999). 

O cuidador informal sofre, se fere, perde, se entrega e se desgasta. Ocorre a 

desestruturação de sua vida (ZIMERMAM, 2000). Nesse sentido, o cuidar de um idoso 

dependente exige muito mais que tempo, carinho, disponibilidade, abnegação de uma "outra 

vida” (SENNA, 2000). 

O cuidador está em condições de sobrecarga de trabalho, o que contribui para o 

adoecer e para o desenvolvimento de situações de conflito entre o cuidador e o idoso 

dependente(GONÇALVES,2004,p242). 

De acordo com Caldas (1995), a sobrecarga física, emocional e sócio-econômica do 

cuidado de um familiar é imensa. 
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O cuidador familiar, em virtude de sua exposição prolongada aos diferentes estressores 

presentes na situação de cuidado, está sob risco de apresentar problemas de saúde semelhantes 

aos evidenciados pela pessoa para a qual ele provê cuidado, tais como artrite, hipertensão 

arterial, doenças coronarianas, processos dolorosos, alterações ponderais, modificações no 

sistema imunológico, dispepsia, úlceras e outras (DOORNBOS, 2002). 

Segundo Pitceathly (2003) exclusão social, isolamento afetivo e social, depressão, 

erosão nos relacionamentos, perda da perspectiva de vida, distúrbios do sono, maior uso de 

psicotrópicos são alguns dos vários registros no contexto psicossocial do cuidador. 

Alguns estudos apontam que a assistência em tempo integral e por longos períodos 

podem favorecer maior desgaste, piora na qualidade de vida, e podem desencadear problemas 

de saúde, como estresse e depressão no cuidador (TRELHA, 2006). Longos períodos da vida 

dedicados ao cuidado do idoso, acrescido da ausência de rodízio entre os familiares podem 

gerar sentimento de solidão, especialmente por não perceberem apoio de outros membros da 

família (LUZARDO, 2004). 

É importante que haja uma divisão no processo de cuidar desse idoso, com a 

distribuição de tarefas, horários e atribuições entre os familiares cuidadores.Com medidas que 

dêem ao cuidador a possibilidade de planejar e de realizar outros interesses, evitando  um 

colapso em sua vida (SCHRAMM, 2001). 

A tarefa de cuidar de um familiar invariavelmente expõe o indivíduo a uma série de 

situações adversas e implica mudanças no estilo de vida do cuidador (CERQUEIRA; 

OLIVEIRA, 2002). Existe uma variabilidade de respostas a essas mudanças, que divergem de 

indivíduo para indivíduo, como também no mesmo indivíduo ao longo do tempo 

(LAVINSKY; VIEIRA, 2004). Algumas pessoas são capazes de lidar mais adequadamente 

com as adversidades do cuidar, enquanto muitas reagem de maneira inapropriada, geralmente 

quando o estresse se sobrepõe, gerando sobrecarga (MARTINS et al., 2003). 
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Enfermagem e o processo de cuidar do cuidador 

O conhecimento do perfil dos cuidadores e de suas dificuldades no processo de cuidar 

permite, aos profissionais da saúde, planejar e implantar políticas e programas públicos de 

suporte social à família, voltados à realidade do cuidador. Isso porque o cuidador está em 

condições de sobrecarga de trabalho, o que contribui para o adoecer e para o desenvolvimento 

de situações de conflito entre o cuidador e o idoso (GONÇALVES, 2004). 

Tendo em vista que a vida desse cuidador vai se transformando ao longo do processo 

de cuidar do idoso, ele necessita de um olhar mais cuidadoso e atento por parte dos 

profissionais de saúde, com a finalidade de atender às necessidades do mesmo. 

Caldas (2002) afirma que um cuidado que se apresenta de forma inadequada, 

ineficiente ou mesmo inexistente, é observado em situações nas quais os membros da família 

não estão disponíveis, estão despreparados ou estão sobrecarregados por essa 

responsabilidade. 

Dentro desta perspectiva, como já mencionado anteriormente, a enfermagem deverá 

estar atenta, procurando orientar essas pessoas que prestam o cuidado, buscando orientá-las e 

direcioná-las para um cuidado efetivo e satisfatório. 

Segundo Santos (2003) é primordial que se ofereçam condições de infra-estrutura e de 

suporte para que os familiares possam efetivamente exercer o papel de cuidadores. É 

necessário que, além de se conhecerem as necessidades de cuidado da pessoa dependente, 

também se conheça a situação dessas famílias: suas demandas, suas crenças, seus valores e 

suas práticas sócio-culturais. 

Estudos evidenciaram que o cuidador, ao assumir sozinho o cuidado do idoso no 

domicílio, manifesta freqüentemente seu desconforto e sentimento de solidão, quando não 

sente apoio de outros membros da família (LUZARDO, 2004). Esta falta de suporte social 

constatada tem importante influência na determinação da quantidade e intensidade das 

implicações negativas reportadas pelos cuidadores familiares, uma vez que o isolamento e a 

ruptura dos vínculos sociais aumentam a vulnerabilidade dos sujeitos ao adoecimento em 

geral e por si só geram sofrimento (LACERDA; VALLA, 2003). 
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A carga relacionada ao cuidado de idosos dependentes faz com que o cuidador mereça 

atenção tanto quanto o idoso por ele cuidado, pois essa atividade tem impacto em sua saúde, 

bem-estar (FERNANDES; GARCIA, 2009). Podemos perceber que a saúde do cuidador deve 

ser tão importante quanto à saúde do idoso que está sendo cuidado, para que dessa maneira, 

haja um cuidado prestado de forma adequada, sem interferência na saúde do indivíduo 

cuidador. 

A partir disto, a necessidade de uma assistência de enfermagem direcionada para o 

cuidador é percebida, buscando a identificação dos possíveis problemas de enfermagem, 

através do conhecimento da vida desses indivíduos, para que possamos traçar estratégias e 

intervenções, a fim de diminuir a tensão existente nesse cuidador, bem como promover uma 

qualidade de vida satisfatória. 

A enfermagem abrange todos os aspectos, como os cuidados, a capacitação, as 

orientações e a própria supervisão. Contudo o enfermeiro só tem de proporcionar o bem-estar 

físico e bio-psico-social, pois o cuidador tendo a capacitação, consequentemente as questões 

patológicas vão regredir, por exemplo, a depressão é uma das doenças que mais acomete o 

idoso devido ao isolamento, e se este idoso possuir um cuidador instrumentalizado, o mesmo 

irá trabalhar na sua autoestima proporcionando a comunicação, obtendo assim um resultado 

positivo da sua patologia. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa do tipo revisão integrativa da 

literatura, cuja finalidade é reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre um determinado 

tema ou assunto, de maneira sistemática e ordenada, contribuindo assim para a compreensão 

completa do tema a ser estudado (MENDES, SILVEIRA e GALVÃO, 2008). 

A revisão integrativa inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte para a 

tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do estado do 

conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que 

precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos (BENEFIELD, 2003; POLIT e 

BECK,2006).  

O propósito inicial deste método de pesquisa é obter um profundo entendimento de um 

determinado fenômeno baseando-se em estudos anteriores (BROOME, 2000). É necessário 

seguir padrões de rigor metodológico, clareza na apresentação dos resultados, de forma que o 

leitor consiga identificar as características reais dos estudos incluídos na revisão (BEYEA e 

NICOLL, 1998). 

Para a operacionalização dessa revisão integrativa utilizou-se os seguintes passos 

metodológicos (GANONG, 1987): definição dos critérios de inclusão e exclusão; definição 

das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; categorização dos estudos; 

análise e interpretação dos dados; avaliação dos resultados incluídos na revisão integrativa e 

apresentação da revisão/síntese do conhecimento. 

Conforme já apresentado a questão que norteou este estudo foi: Qual a situação atual 

do cuidador familiar de idoso com demência? 

Foi realizada uma busca de artigos publicados em periódicos nacionais e 

internacionais indexados nas seguintes bases de dados: Bases de Dados de Enfermagem 

(BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online /Biblioteca Virtual em Saúde 
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(MEDLINE) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO).Os textos na íntegra foram 

obtidos somente por meio eletrônico.Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS): Familiar, Idoso e Demência. Tais descritores foram utilizados para não restringir a 

busca nas bases de dados. 

 

3.2 Critérios de Inclusão e Exclusão 

Os artigos foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de inclusão: 

- presença dos descritores escolhidos no título do trabalho ou inseridos no resumo; 

- artigos na íntegra, disponíveis na internet; 

- produções com idioma em português e espanhol; 

-artigos nas respectivas bases de dados já citadas; 

- recorte temporal dos últimos 5 anos (2007,2008,2009,2010,2011); 

Como critérios de exclusão: artigos que estivessem incluídos em mais de uma base de 

dados. 

 

3.3 Coleta e Análise dos dados 

Para catalogar os artigos selecionados e posterior avaliação, foi elaborado um 

instrumento de coleta de dados. O instrumento foi composto por: nome do periódico, ano de 

publicação, área de conhecimento, país de publicação, título do artigo, objetivos e principais 

achados. 

As análises foram realizadas por meio da leitura, agrupamento e análise dos artigos 

alicerçada no instrumento elaborado e seleção por meio dos critérios de inclusão e exclusão.  

Os achados foram apresentados na forma de quadros e na linguagem descritiva. 
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4 RESULTADOS 

A busca foi realizada no mês de Dezembro de 2012. Foram encontrados 55 artigos 

cruzando os descritores Familiar AND Idoso AND Demência, sendo 38 artigos no LILACS, 6 

artigos no BDENF, 6 artigos na MEDLINE e 5 artigos no SCIELO conforme o QUADRO 1 

abaixo. 

 

Quadro 1: Distribuição dos artigos nas respectivas bases de dados.Niterói,2013. 

BASE DE DADOS Nº DE ARTIGOS 

LILACS 38 

BDENF 06 

MEDLINE 06 

SCIELO 05 

TOTAL 55 

 

 

Dos 38 artigos encontrados no LILACS, 2 se repetiram na base de dados MEDLINE e 

BDENF, 6 não obedecem aos critérios de inclusão,pois 3 artigos não estavam disponíveis na 

íntegra; 2 no idioma inglês e 1 foi publicado no ano de 2012.Além disso,4 artigos não 

possuem relação direta com a temática.As temáticas abordadas nos 4 artigos, eram 

relacionadas com a classificação da demência frontotemporal, bem como a faixa etária 

acometida, tempo de evolução, não retratando assunto sobre o cuidador familiar.O outro 

artigo abordava os cuidados primários com alunos do curso de medicina na visão de um 

professor e outro estudo, apresentava a percepção dos profissionais de saúde sobre os critérios 

para indicar fragilidade no idoso.  

Ainda na base LILACS, mais outro artigo foi descartado, pois tratava da 

caracterização de pacientes com demência utilizando o índice de KATZ para avaliar a 

funcionalidade do mesmo.  Assim, na base de dados LILACS foram incluídos 26 artigos. 
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Os artigos encontrados no BDENF, 5 se repetiram na base de dados LILACS e 1 não 

obedeceu ao critério de inclusão artigos na íntegra.Portanto, nenhum artigo foi selecionado. 

 Das produções científicas da MEDLINE, 3 se repetiram na base LILACS, 1 não 

obedeceu o critério de inclusão artigos na íntegra e 1 não apresentou relação com o tema, 

abordando a prevalência de carcinoma em mulheres idosas. Sendo assim, 1 artigo foi 

selecionado. 

 Os artigos na base SCIELO, dos 5 encontrados, 1 se repetiu na LILACS e os outros 4 

não se encaixaram no critério de inclusão de artigos publicados nos últimos 5 anos 

(2007,2008,2009,2010 e 211), sendo 1 artigo publicado no ano de 2005, 1 no ano de 2012 e 2 

artigos no ano de 2006. Assim, nenhum artigo foi selecionado. 

Dos 55 artigos encontrados nas respectivas bases de dados, após uma leitura 

minuciosa dos mesmos, foram separados 27 publicações de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão. 

No quadro abaixo, (QUADRO 2), estão descritos os 27 artigos selecionados em ordem 

cronológica de acordo com título do artigo,  ano de publicação, base de dados, fontes de 

dados, especialidade/formação dos autores e país de publicação, em ordem cronológica. Os 

artigos foram numerados de 1 a 27 para facilitar o entendimento e a identificação dos mesmos 

nos quadros ao longo do trabalho. 

 

Quadro 2: Artigos selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão 

definidos.Niterói,2013. 

Nº TÍTULO ANO BASE 

DE 

DADOS 

FONTES ESPECIALIDADE/ 

FORMAÇÃO DOS 

AUTORES 

PAÍS  

DE 

PUBLICAÇÃO 

1 Avaliação dos gastos com 
o cuidado do idoso com 
demência 

2007 LILACS Rev. Psiq. 

Clín. 

Enfermeira,Médica,

Economista,Analista 

de Sistemas 

Brasil 

2 Polimorfismo da 
apolipoproteína e nos 
familiares em primeiro 
grau de pacientes com 
doença de Alzheimer 
familial ou esporádica  

 

2007 LILACS Arq. Neuro-

Psiquiatr-SP 

Médicos,Bióloga e 

Geneticista 

Brasil 
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3 Relações interpessoais em 
famílias com portador da 
doença de Alzheimer 

2007 LILACS PSICO, Porto 

Alegre, 

PUCRS 

Psicólogos Brasil 

4 Ser cuidador familiar do 
portador de Doença de 
Alzheimer: Vivências e 
sentimentos desvelados 

2007 LILACS Cogitare 

Enferm. 

Enfermeiras Brasil 

5 Caracterização 
psicossocial de cuidadores 
informais de idosos com 
demência 

2008 LILACS Rev. cuba. 
salud pública 

Psicóloga Cuba 

6 Cuidando de idosos com 
Alzheimer: a vivência de 
cuidadores familiares 

2008 LILACS Rev.Eletr.Enf

. 

Enfermeiras,Assisten

te Social, Psicóloga 

Brasil 

7 Dilemas bioéticos na 
assistência prestada ao 
idoso portador de 
demência do tipo 
Alzheimer 

2008 LILACS revista 

Kairós, São 

Paulo 

Enfermeira Brasil 

8 Filhas que cuidam de 
pais/mães com 
provável/possível Doença 
de Alzheimer                        

2008 LILACS Estud. psicol. 
(Natal) 
 Estudos de 

Psicologia 

Psicóloga Brasil 

9 O familiar cuidador de 
portador de doença de 
Alzheimer participante de 
um grupo de ajuda mútua 

2008 LILACS Cienc Cuid 

Saude 

Enfermeiras Brasil 

10 Orientações para um 
melhor atendimento de 
idosos com Alzheimer na 
comunidade 

2008 LILACS  
 Rev haban 

cienc méd La 

Habana 

Enfermeira Cuba 

11 Qualidade de vida em 
cuidadores de idosos 
portadores de demência de 
Alzheimer 

2008 LILACS J Bras 

Psiquiatr 

Médicos,Fonoaudiól

ogo. 

Brasil 

12 Sistemas de informações 
geográficas para a gestão 
de programas municipais 
de cuidado a idosos 

2008 LILACS Texto 

Contexto 

Enferm, 

Florianópolis 

Enfermeira,Assistent

e 

Social,Engenheiro,P

sicóloga 

Brasil 

13 Treinamento de 
cuidadores de pacientes 
com demência 

2009 LILACS MEDISAN 

 

Médicos Cuba 

14 Cuidadores familiares de 2009 LILACS Rev.Eletr.Enf Enfermeiras Brasil 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20cuba.%20salud%20p%C3%BAblica�
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev.%20cuba.%20salud%20p%C3%BAblica�
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pessoas portadoras de 
Doença de Alzheimer: 
revisão da literatura 

. 

15 “Escola de Cuidadores” 
como programa 
psicoeducativo para 
cuidadores informais de 
idosos com demência 

2009 LILACS Revista 

Cubana de 

Salud Pública 

Psicóloga Cuba 

16 Família e vulnerabilidade 
social: um estudo com 
octogenários 

2009 LILACS Rev Latino-

am 

Enfermagem 

Enfermeiros,Psicólo

ga e Assistente 

Social 

Brasil 

17 Indicativos de 
aplicabilidade das 
orientações de 
enfermagem no cotidiano 
de cuidadores de 
portadores de Alzheimer 

2009 LILACS Rev. Escola 

de Enf USP 

Enfermeiras Brasil 

18 O impacto da Doença de 
Alzheimer nas relações 
intergeracionais 

2009 LILACS PSIC. CLIN., 

RIO DE 

JANEIRO 

Psicóloga Brasil 

19 Os “pacientes 
esquecidos”: satisfação 
com a vida e percepção de 
saúde em cuidadores 
familiares de idosos 

2009 LILACS revista 

Kairós, São 

Paulo, 

Psicólogas Brasil 

20 Implicações da doença de 
Alzheimer na qualidade 
de vida do cuidador: um 
estudo comparativo 

2010 LILACS Cad. Saúde 
Pública, Rio 
de Janeiro 

Enfermeiras e 
Bioquímica 

Brasil 

21 Assistência domiciliar a 
idosos: fatores associados, 
características do acesso e 
do cuidado 

2010 LILACS Rev Saúde 

Pública 

Enfermeiros,Médico 

e Psicólogo 

Brasil 

22 A doença de Alzheimer na 
visão do cuidador: um 
estudo de caso 

 

2010 LILACS Rev. Eletr. 

Enf. 

Enfermeiros Brasil 

23 Ocorrência de depressão e 
ansiedade em cuidadores 
primários de indivíduos 
com demência tipo 
Alzheimer: estudos de 
caso  

2010 LILACS Estud. 

interdiscipl. 

envelhec., 

Porto Alegre 

Psicólogas Brasil 

24 Prognóstico pobre em 
demência avançada 

2010 LILACS  
 Diagn 

Médicos Brasil 
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Tratamento 

25 A condição de saúde e 
satisfação com a vida do 
cuidador familiar de idoso 
com Alzheimer 

2011 LILACS Colomb Med. Enfermeiras Colômbia 

26 Qualidade de vida de 
idosos com doença de 
Alzheimer e de seus 
cuidadores 

2011 LILACS Rev Gaúcha 

Enferm., 

Porto Alegre 

(RS) 

Enfermeiras Brasil 

27 A satisfação das 
necessidades de pessoas 
dependentes de 60 anos ou 
mais segundo o prestador 
de cuidados 

2011 MEDLI

NE 

 
 Rev Esp 

Salud Pública 

Sociólogos Espanha 

 

A partir dos dados apresentados no quadro 2 acima, é notório que de acordo com o ano 

de publicação das pesquisas, em 2008 se concentrou a maioria dos estudos totalizando oito 

(8), seguido do ano de 2009 com sete (7) publicações, 2010 com cinco (5) , 2007 com quatro 

(4) e 2011 com três (3) estudos.  

Em relação às bases de dados, vinte e seis (26) artigos foram encontrados no LILACS 

e um (1) no MEDLINE. 

No que diz respeito às fontes desses artigos, houve uma grande variedade das mesmas, 

porém a Revista Eletrônica de Enfermagem se destacou num total de 3 artigos, enquanto a 

Revista Cubana de Saúde Pública e Revista Kairós de São Paulo apresentaram 2 artigos cada 

uma. Os outros artigos se distribuíram1 em cada uma das seguintes revistas: MEDISAN, 

Caderno de Saúde Pública, Revista de Saúde Pública do Rio de Janeiro, Colomb. Med., 

Revista de Psiquiatria Clínica do Rio de Janeiro, Estudos Interdisciplinares do 

Envelhecimento, Revista Habanna Ciência, Diagnóstico e Tratamento, Revista Gaúcha de 

Enfermagem, J. Brasil Psiquiatria, Revista de Psicologia Porto Alegre, Cogitare Enfermagem, 

Texto e Contexto Enfermagem, Revista Espanhola e Arq. Neuro-Psiquiatria de São Paulo. 

Em referência a formação dos autores dos artigos considerados, houve uma grande 

concentraçãode publicações feitas por Enfermeiros, num total de quinze (15), acompanhado 

por onze (11) Psicólogos, seis (6) Médicos, três (3) Assistentes sociais. Além de profissionais 

como Biólogo, Geneticista, Bioquímico, Fonoaudiólogo, Engenheiro, Sociólogo, Economista 

e Analista de Sistemas que escreveram sobre a temática. 
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Em alusão ao país de publicação, vinte e um (21) artigos tiveram sua publicação no 

Brasil, quatro (4) em Cuba, um (1) na Colômbia e um (1) na Espanha. 

O QUADRO 3 abaixo, apresenta os objetivos e principais achados dos 27 artigos 

selecionados. 

 

Quadro 3: Objetivo e principais achados dos 27 artigos selecionados.Niterói,2013. 

Nº OBJETIVOS PRINCIPAIS ACHADOS 

1 Identificar a estrutura de gasto e receita 
das famílias responsáveis pelo cuidado de 
pacientes portadores desta condição. 

Os achados sugerem que a repercussão é realmente 
grande e chega a comprometer, em média, 66% da renda 
familiar com gastos que podem chegar a 75% no caso de 
pacientes em estágio inicial, a 62% no estágio avançado 
e a cerca de 80% da renda familiar, quando associada a 
outra doença crônica. 

2 Analisar o polimorfismo da apo E nos 
familiares em primeiro grau de pacientes 
com DA familial ou esporádica do tipo 
tardio, comparando a famílias sem DA.  
 

O alelo 3 foi o mais freqüente em todos os grupos. 
Observou-se freqüência mais elevada de 4 comparando 
os familiares dos probandos aos do grupo controle 
(p<0,0001). O alelo 2 mostrou diferença significante 
apenas entre familiares do grupo controle e DA familial 
(p=0,026). 

3 Apresentar algumas considerações que 
podem ser úteis para a compreensão das 
relações interpessoais que ocorrem nas 
famílias de portadores de Doença de 
Alzheimer. 

A família é a fonte principal de apoio aos idosos; há uma 
troca de papéis no que se refere aos filhos cuidadores 
dos pais. A deterioração da saúde certamente é o mais 
forte causador do declínio nas relações interpessoais dos 
idosos. 

4 Neste estudo buscou-se descrever as 
vivências e os sentimentos de ser um 
cuidador familiar do portador da Doença 
de Alzheimer (DA). 

A análise desvelou quatro temas: O ser-aí do cuidador; 
A vivência de sercom o idoso; O Estar - só e 
Afetividade. O estudo concluiu que ser cuidador 
principal do idoso de demência é um desafio. O ser-aí 
desse cuidador se fragiliza e apresenta uma sobrecarga 
física e emocional, em que cuida porque não encontra 
outra saída (facticidade).  

5 Descrever as características sociais, 
demográficas, psicológicas e outras de 61 
cuidadores informais de pessoas com 
demência que receberam atenção no 
Centro Latino-americano de idosos em 
Havana de 2004 a 2005.  

Cuidadores informais a maioria do sexo feminino,entre 
40 a 59 anos, filhas do idoso,casados, a maioria 
universitários. Cuidadores com pouco tempo 
livre,problemas financeiros e conflitos familiares. 
Sentimentos negativos foram mais frequentes como 
angústia,medo,raiva e desespero. 

6 Compreender o processo de vivenciar o 
cuidado a idosos demenciados. 

Os resultados mostraram que o início da doença é, para a 
maioria dos cuidadores, confundido com o próprio 
processo de envelhecimento. As alterações de 
comportamento por parte do idoso causam grande 
impacto emocional nos cuidadores. Vivenciar a situação 
de cuidar de um idoso com Alzheimer é uma experiência 
que depende da fase da doença, da rede de suporte 
familiar e da história de cada família. 

7 Investigar as possíveis decisões sobre a 
gestão da atenção prestada a uma idosa 
portadora de DTA (Demência do Tipo 
Alzheimer) e promover reflexões 
bioéticas entre os estudantes de graduação 

A habilidade de gerenciar conflitos, antecipar o contexto 
de decisões nos espaços familiares e compartilhar o 
leque de alternativas para o cuidado ao paciente 
demandam ações relevantes que devem ser realizadas 
por profissionais junto aos familiares, ante a perda da 
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em Gerontologia. autonomia do paciente. 
8 Avaliar as reações iniciais dos cuidadores 

diante do diagnóstico; as concepções 
sobre as características pessoais dos 
portadores antes e após a DA; os 
principais motivos que levaram a cuidar 
de seus genitores e quais os sentimentos 
diante do papel exercido. 

Constatou-se que os cuidadores apresentaram uma 
reação inicial desfavorável diante da doença. Os motivos 
mais apontados para exercerem o papel, foram os 
sentimentos de obrigação filial e gratidão. No geral, não 
se sentem bem executando essa tarefa. Os benefícios 
foram apontados por alguns cuidadores como 
crescimento pessoal. A atividade de cuidar é 
heterogênea, multifacetada e as avaliações subjetivas das 
entrevistadas eram influenciadas por crenças, regras 
familiares, relacionamento com o idoso e percepções 
acerca da velhice e do cuidado. 

9 Identificar as características do familiar 
cuidador de portador da Doença de 
Alzheimer (DA).  
 

Destaque para mulheres em idades entre 30 e 70 anos, as 
quais se dedicam também ao cuidado da família. Em 
40% dos casos o idoso como cuidador de seu cônjuge.  

10 Analisar o trabalho dos enfermeiros e 
cuidadores durante os cuidados com o 
idoso com demência de Alzheimer na 
comunidade. 

Cabe aos enfermeiros que prestam cuidados na 
comunidade, educar cuidadores de idosos com demência 
sobre os aspectos mais importantes da doença, reduzindo 
assim a sobrecarga de estresse melhorando assim a 
qualidade de vida dos pacientes idosos que sofrem dessa 
doença.  

11 Realizar revisao sistematica da literatura 
acerca da qualidade de vida dos 
cuidadores de idosos 
com DA. 

55 artigos foram incluidos pelas referencias 
bibliograficas e avaliados. A QV dos cuidadores dos 
idosos demenciados, na maioria dos estudos, estava 
comprometida negativamente. Diversos fatores 
interferem na QV do cuidador, desde a gravidade da 
doenca ate alteracoes comportamentais que esses idosos 
possam vir a apresentar.  

12 Descrever a construção de um sistema 
integrado de informações geográficas e de 
condições de saúde para idosos com 
demência, cadastrados nas Unidades de 
Saúde da Família de um município 
paulista. 

A criação deste sistema permitiu visualizar a distribuição 
espacial dos idosos com demência, associar dados 
geográficos e de saúde, identificando fatores de risco e 
vulnerabilidade. A utilização de tecnologias de 
geoprocessamento mostrou-se importante no 
planejamento de ações de cuidado em gerontologia, 
contribuindo para a gestão de programas públicos de 
saúde.  

13 Capacitar os cuidadores sobre os aspectos 
chaves da assistência integral para 
pacientes com demência. 

A participação em grupos de apoio e terapia individual 
ajudou os cuidadores a entender melhor a doença, 
melhorando a qualidade de vida dos mesmos. 

14 Analisar os aspectos relativos a 
cuidadores familiares de 
pacientesportadores de Doença de 
Alzheimer, abordados em periódicos 
nacionais, disponíveis em meio eletrônico, 
período de 1999-2008. 

Identificou que há repercussões na vida dos cuidadores, 
havendo sobrecarga física e mental. A motivação, 
conhecimentos e habilidades especiais são necessários 
para que o familiar possa realizar o cuidado a quem dele 
necessita. Os profissionais da saúde devem direcionar 
seu olhar e assumir a responsabilidade de promover uma 
assistência qualificada ao idoso dependente de cuidados 
e aos seus familiares. 

15 Avaliar o processo e eficácia de um 
programa de intervenção 
psicoeducacional em um grupo de 
cuidadores informais de idosos com 
demência. 

Houve uma diminuição dos efeitos psicológicos e 
socioeconômicos globais do cuidador após a 
participação do mesmo em grupos de informação, de 
apoio emocional; dentre esses se encontram os 
programas psicoeducativos como estabelecer estratégias 
de enfrentamento. 



31 

 

16 Identificar a relação entre uma medida de 
vulnerabilidade social (IPVS) e alguns 
indicadores de apoio familiar para idosos 
acima de 80 anos, com alterações 
cognitivas (N=49). 

A grande maioria dos entrevistados morava com a 
família (88%). Em metade das famílias os idosos 
moravam com mais um (41%) ou dois idosos (9%). Em 
média havia uma pessoa a mais, não idosa, morando no 
contexto familiar de alta vulnerabilidade (M=3,6, 
dp=1,70) do que no contexto de muito baixa 
vulnerabilidade (M=2,4, dp=1,07), F (2, 43)=3,364, 
p<0,05. Porém, há necessidade de verificar a 
funcionalidade do apoio familiar nesses contextos. 

17 Descrever a orientação recebida pelo 
cuidador do portador de Alzheimer antes 
de sua participação no Pólo de 
Neurogeriatria; analisar a aplicabilidade 
das orientações recebidas no Pólo de 
Neurogeriatria no cotidiano do cuidador 
domiciliar; e identificar os mecanismos de 
enfrentamento e adaptação encontrados 
nesses cuidadores. 

Os mecanismos de enfrentamento são utilizados para a 
adaptação à situação de sobrecarga, podendo ser 
amenizada pelo apoio educativo e emocional recebido 
nos grupos de orientação. Observou-se que os 
cuidadores têm uma compreensão do processo de 
demência no idoso diferente um do outro,de acordo com 
o seu nível cultural e do seu tempo de convivência da 
participação do Pólo de Neurogeriatria. 
 

18 Investigar relações intergeracionais diante 
da doença de Alzheimer, na perspectiva 
de 24 filhas cuidadoras de seus pais/mães 
com provável/possível diagnóstico da 
doença de Alzheimer (DA). 

Verificou-se que nas representações atuais das relações 
intergeracionais a coesão das filhas cuidadoras com seus 
filhos foi significativamente maior do que a coesão 
destes com as avós portadoras da DA. Os netos 
apresentavam uma maior hierarquia em relação às 
portadoras da doença nas situações atual e ideal. 
Concluiu-se que, com a DA, os papéis de avós, de mães 
e de netos sofreram mudanças que precisaram ser 
reavaliadas. 

19 Estudar a percepção do estado de saúde e 
a satisfação com a vida em dois grupos de 
cuidadores de idosos: com demência e 
sem demência. 

Os resultados apontam para a interferência adversa da 
tarefa de cuidar no bem-estar dos participantes, sendo 
importante a necessidade de se utilizarem diferentes 
programas de intervenção dependendo do tipo de 
dependência do idoso. 

20 Comparar a percepção geral e de cada 
dimensão de qualidade de vida, de um 
grupo de cuidadores de idosos com 
doença de Alzheimer com um grupo de 
não-cuidadores. 

Os cuidadores não possuem suporte e as informções 
necessárias à assistência para com o idoso. Há um 
desgaste físico, mental e social,influenciando na 
qualidade de vida desse cuidador. A mulher como 
principal cuidadora; pessoas idosas cuidando de idosos; 
o grupo de não-cuidadores é mais ativo do que o grupo 
de cuidadores. Há uma grande sobrecarga no cuidador. 

21 Avaliar fatores associados à assistência 
domiciliar recebida pela população idosa 
e suas características, segundo modelos de 
atenção – Estratégia Saúde da Família e 
modelo tradicional. 

Assistência domiciliar foi estatisticamente associada à 
história prévia de acidente vascular cerebral, à presença 
de sinais de demência e à incapacidade para as 
atividades da vida diária. A família foi responsável por 
75% das solicitações de cuidado. Nas áreas da atenção 
tradicional, os médicos responderam pela maior 
promoção de cuidados, enquanto nas áreas da Estratégia 
Saúde da Família destacou-se a participação da equipe 
de enfermagem. 1A família possui papel de destaque na 
viabilização da assistência domiciliar. No entanto, 
mudanças observadas na estrutura familiar aumentam a 
probabilidade de que as futuras gerações necessitem de 
cuidados adicionais que a família não será capaz de 
fornecer. Isso aumentará a responsabilidade dos 
governos, especialmente no âmbito municipal, onde o 
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atendimento domiciliar é disponibilizado. 
22 Compreender o significado atribuído pelo 

familiar na prestação do cuidado 
domiciliar a um paciente portador de DA. 

Observou modificações no estilo de vida do cuidador e 
família para incluir as novas necessidades do portador de 
DA; a sobrecarga física e emocional decorrente do 
cuidado, cansaço e estresse manifestados em 
irritabilidade, frustração, tristeza, solidão – sentimentos 
frequentemente relatados, estando estes associados ao 
convívio diário com o doente, falta de recursos, 
principalmente do setor público e despreparo em 
oferecer suporte ao idoso e ao familiar que presta 
cuidado. 

23 Investigar a ocorrência de depressão e de 
ansiedade em cuidadores primários de 
adultos idosos portadores de Demência 
Tipo Alzheimer. 

As participantes apresentaram sinais sugestivos de 
prejuízo da saúde psicológica: demonstraram nível leve 
de depressão, e ansiedade de nível grave. Entre os 
fatores que podem ter contribuído para o maior 
comprometimento psicológico, mencionam-se menor 
tempo pós-diagnóstico e de função de cuidador, rápida 
evolução da doença e estágio mais avançado da 
demência do cônjuge, assim como reduzido suporte 
familiar e social. 

24 Identificar o prognóstico de pacientes com 
demência avançada que residem em uma 
casa de repouso. 

 Os cuidadores que não tinham uma compreensão 
realista do prognóstico e estes foram os que mais 
frequentemente desencadearam intervenções mais  
ineficazes. 

25 Avaliar a condição de saúde e satisfação 
com a vida dos cuidadores familiares de 
idosos com Alzheimer. 

Sobrecarga do cuidador, cuidar de um idoso com DA é 
uma tarefa exaustiva e estressante; o cuidador tem 
restrições em sua vida; as mulheres apresentando maior 
sobrecarga, pois elas que assumem as tarefas 
desgastantes como higiene do paciente, além de terem 
que gerenciar tarefas domésticas; cuidador com idade 51 
a 60 anos é maior o nível de sobrecarga, assim como 
cuidadores com uma ou mais doenças. 

26 Identificar a qualidade de vida (QV) do 
cuidador e a do idoso com Doença de 
Alzheimer 
(DA). 

Considera-se que a QV do cuidador reflete diretamente 
no cuidado prestado e, portanto, também deve ser 
considerada no planejamento e implementação da 
assistência ao idoso com DA. 

27 Conhecer a prevalência de pessoas com 
60 anos ou mais que recebem cuidados e 
que tem necessidades de cuidados não 
atendidas e estabelecer qual cuidador 
(familiar; profissional ou serviço social) 
tem mais probabilidade de atender essas 
necessidades. 

As pessoas com 60 ou mais que recebiam cuidados, não 
tinham as suas necessidades supridas. Em relação 
àqueles que receberam apenas os cuidados da família, os 
que receberam cuidados do serviço social tiveram as 
suas necessidades pouco supridas  e aqueles que 
receberam assistência privada tiveram maior 
probabilidade de terem suas necessidades supridas . 

 

A construção do quadro 3 acima, colaborou para a elaboração de categorias que serão 

apresentadas e discutidas a seguir tendo em vista a diversidade de aspectos que dizem respeito 

ao familiar de idoso com demência. 

Dentre esses aspectos destacam-se a questão relacionada às relações interpessoais dos 

cuidadores de idosos, o manejo dos cuidadores com a doença, o comprometimento da 

qualidade de vida dessas pessoas, as possíveis modificações na estrutura familiar e a 
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sobrecarga que esses indivíduos neste cuidado. Outros assuntos também foram abordados nas 

produções como a caracterização dos cuidadores e capacitação dessas pessoas visando a 

melhoria do cuidado prestado ao idoso com demência também ocorreram. 
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5 DISCUSSÃO 

Depois de elaborado o quadro 3, pode-se afirmar que o número de estudos encontrados 

relacionado a temática não aumentou tendo em vista o aumento do número de idosos e, 

consequentemente, de cuidadores familiares. Leopardi (2002) afirma que a população 

mundial está envelhecendo em ritmo acelerado, apresentando demandas e necessidades no 

campo da saúde e da assistência social. O autor destaca que, nos últimos anos, cerca de um 

milhão de pessoas cruzaram a barreira dos 60 anos, a cada mês e em todo o mundo, 

provocando mudanças importantes na estrutura etária das populações em praticamente todos 

os países.  

Esse crescente aumento na população idosa tem direta relação com o aumento das 

doenças crônicas e, junto com esse fato, há um aumento no número de cuidadores de idosos 

para atender a demanda. A situação de cronicidade de problemas de saúde aliada à maior 

expectativa de vida pode contribuir para o aumento de idosos brasileiros limitados 

funcionalmente (GONÇALVES at al, 2006).  

Dessa forma, Luzardo, Gorini e Silva (2006) afirmam que há um aumento da demanda 

por cuidados ao idoso, que geralmente são cada vez mais complexos. Geralmente esses 

cuidados são realizados pela família e pela comunidade, sendo o domicílio o espaço 

sociocultural escolhido (GONÇALVES at al,2006). Todos esses autores confirmam que o 

número de idosos e cuidadores familiares vem expandindo-se, porém o número de artigos 

encontrados abordando essa temática não está de acordo esse fato. Isso demonstra a presença 

de uma lacuna referente à temática cuidador familiar de idoso com demência. 

Em menção as fontes dos artigos, é notório que a Revista de Enfermagem obteve 

evidência em relação às outras áreas acadêmicas. Além disso, em relação à formação dos 

autores, mais uma vez a enfermagem teve uma grande relevância em relação à área de 

formação dos outros autores. Esses aspectos mostram que a Enfermagem, vem se 

sobressaindo nas pesquisas relacionadas ao cuidador familiar de idoso com demência, 

contribuindo para a expansão dessa categoria além de contribuir para a informação de  

profissionais da área da saúde e de outras áreas. 
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É pertinente o fato de que o Brasil obteve realce em relação ao país de publicação, 

revelando que há o fomento constante para a realização de pesquisas que versam sobre o 

assunto apresentado e também que, há uma preocupação na realização das mesmas pelos 

pesquisadores brasileiros.  

Após a leitura de todos os artigos separados segundos critérios para esta pesquisa pode 

observar os aspectos mais abordados e separá-los em categorias. Assim, foi possível a 

elaboração de categorias de acordo com os assuntos mais pertinentes de cada estudo, de 

acordo com o quadro 3.  

Abaixo no quadro 4, encontram-se as categorias, o número de cada artigo bem como, a 

quantidade de artigos pertencentes as mesmas.  

 

QUADRO 4. Distribuição dos artigos de acordo com as categorias.Niterói,2013. 

 

CATEGORIAS 

Nº DOS ARTIGOS 

(de acordo com a 

numeração dos quadros 2 e 

3) 

TOTAL 

 

 

% 

Vivências, sentimentos,emoções, percepções 

do cuidador 

4,6,8,19,22 5 18,5185 

Perfil dos cuidadores 5,9,14,16,27 5 18,5185 

Qualidade de vida do cuidador 11,20,23,25,26 5 18,5185 

Preparação dos cuidadores para o cuidado 

com o idoso 

13,15,17,24 4 14,8148 

Cuidado profissional e cuidado do cuidador 7,10,21 3 11,1111 

Gasto do Familiar 1,12 2 7,4074 

Relações interpessoais entre os cuidadores 3,18 2 7,4074 

Comparação entre familiares de idosos com 

demência de Alzheimer com familiares sem 

casos de DA na família. 

2 1 3,7037 

TOTAL  27 100% 

 

Diante dos resultados obtidos através da categorização dos artigos selecionados, se faz 

notório que grande parte destes abordam os sentimentos e emoções dos cuidadores familiares 

de idosos, bem como sua vivência e as percepções desses indivíduos em relação à Doença de 

Alzheimer (05 artigos/ 18,5185%).   
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Os estudos pertencentes à essa categoria mostram que ser cuidador de idoso portador 

de Alzheimer é um grande desafio, acarretando uma enorme sobrecarga física e emocional 

para esse familiar. De acordo com Giacomin et al (2005), geralmente a responsabilidade pelo 

cuidado fica a cargo de apenas um membro da família. Assim, os cuidadores de idosos estão 

expostos a um maior risco relacionado à morbidade física e psiquiátrica quando comparados à 

população em geral. Papaleó (1996) e Sanchez (2000), afirmam que os cuidadores apresentam 

essas dificuldades principalmente porque convivem com as limitações. Ressaltam que os 

mesmos sentem-se envolvidos emocionalmente na situação.  

Os cuidadores além de desempenhar novos papéis e tarefas associadas ao problema do 

idoso cuidado no domicílio, os cuidadores informais frequentemente relatam um sentimento 

de sobrecarga e também problemas relacionados à sua saúde mental, como depressão e 

ansiedade.  

Nessa mesma linha de pensamento, Sommerhalder (2001) afirma que cuidadores que 

vivenciam o cuidado como um evento negativo ligado a dano, ameaça, aborrecimento e 

tensão tendem a desempenhar suas funções abaixo de suas capacidades. Segundo Fernandes e 

Garcia (2009) a experiência de assumir a responsabilidade por idosos dependentes tem sido 

referida por cuidadores familiares como uma tarefa exaustiva e estressante, pelo envolvimento 

afetivo e por ocorrer uma transformação de uma relação anterior de reciprocidade para uma 

relação de dependência, em que o cuidador, ao desempenhar atividades relacionadas ao bem-

estar físico e psicossocial do idoso, passa a ter restrições em relação à sua própria vida. De 

acordo com Sommerhalder e Neri (2002), o contrário ocorre quando as atitudes de 

enfrentamento são positivas, relacionadas, por exemplo, à aceitação da tarefa, a cuidar com 

resignação e amor, a sentir satisfação e prazer com o cuidado, à atribuição de significado à 

tarefa e ao aumento do senso de controle. 

Na categoria denominada Perfil dos cuidadores, totalizando 5 (cinco/18,5185% ) 

produções, a maioria dos artigos pertencentes a tal apontam que grande parte dos cuidadores 

familiares é do sexo feminino, com uma média de idade de 55 anos, filhas ou cônjuges do 

idoso. Muitos outros estudos apontam essa mesma informação. De acordo com Glozman 

(2004) e Karsch (2003), na maioria dos países contata-se que, ao longo da história, o cuidado 

do idoso sempre foi exercido por mulheres, principalmente esposas, filhas e netas. Esse fato 

pode ser justificado, pois, as mulheres antigamente, não desempenhavam funções fora de 

casa, justificando sua maior disponibilidade para os cuidados dos membros da família. 

 Neri e Fortes (2006) consideram que cuidar de idosos dependentes, é um evento de 

vida normativo do curso de vida familiar, o que tem relação direta com a existência de uma 
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norma sociocultural, segundo a qual cabe aos filhos o papel de cuidar dos pais idosos e aos 

cônjuges zelarem pelo cuidado de seus parceiros como uma questão de solidariedade, respeito 

e responsabilidade 

Dentro da categoria Qualidade de vida do cuidador, todos as 5 (cinco/ 18,5185% ) 

publicações abordaram que o processo de cuidar de um idoso com demência compromete 

negativamente a qualidade de vida dos cuidadores pelo menos, no início deste cuidado. Ainda 

outro fatores podem ser acrescidos e que interferem na qualidade de vida destes sujeitos 

como: a gravidade da doença, a falta de suporte e falta de informações necessárias para este 

cuidado, desgaste físico, mental e social, sobrecarga, exaustão e dificuldade financeira.  

Inouye et al (2009); Garrido e Menezes (2004), afirmam que embora os cuidadores 

familiares tenham importância ímpar nos casos de doença demencial, estudos nacionais 

mostram que a maioria deles não possui informações e nem suporte necessários para o 

cuidado. Possuem ainda, pouco conhecimento sobre as características do processo demencial, 

seu curso e como lidar com problemas diários vivenciados com os idosos acometidos pela 

doença o que, em virtude do despreparo para o enfrentamento de tal situação, pode ocasionar 

desgaste físico e emocional.  

Nessa mesma perspectiva, Caldas (2003) relata que além disso, para tornar possível a 

convivência com as implicações causadas pela doença, se faz necessário um 

redimensionamento na vida dos membros familiares e isto provoca uma significativa 

interferência na qualidade de vida (QV) dos mesmos. Santos e Pavarini (2010); Inouye at al 

(2009), abordam que cuidadores sobrecarregados e desgastados têm sua QV ameaçada devido 

ao estresse, advindo da responsabilidade de cuidar, apresentando, em muitas situações, 

sentimentos de impotência, problemas de saúde, cansaço e irritabilidade . 

Já na categoria Preparação dos cuidadores para o cuidado com o idoso com 

demência, os estudos inseridos nas mesmas totalizando quatro artigos (4/ 14,8148%). Tais 

produções demostraram que a participação dos cuidadores de idosos em grupos de apoio e 

terapia individual, ajudou esses sujeitos a entender melhor a doença, além de diminuir os 

efeitos psicológicos e socioeconômicos globais, amenizando situações de sobrecarga e tensão.  

Desde as propostas pioneiras até os estudos mais atuais sobre cuidadores familiares de 

idosos, o apoio social tem sido indicado como mediador do estresse associado ao cuidado. 

Segundo essa lógica, os cuidadores que possuem múltiplas e efetivas fontes de apoio social 

têm maior variedade de estratégias de enfrentamento dos problemas, vivenciam maior bem-

estar e oferecem cuidados de melhor qualidade para seus familiares idosos (Domínguez-

Guedea, 2005).  
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Algumas pesquisas apontam que o apoio social prediz a satisfação com a vida 

experimentada pelo cuidador, aumenta o senso de domínio e bem estar entre cuidadores que 

exercem vários papéis sociais e reduz a percepção de sobrecarga (Dyer, 2001; Grant, Elliott, 

Newman-Giger, & Bartolucci, 2001; Martire, Stephens, & Townsend, 1998). 

 Além do mais, os efeitos positivos do apoio social podem ser mantidos ao longo do 

tempo, favorecendo resultados mais positivos para a saúde do cuidador, bem como a 

diminuição do estresse e dos afetos negativos (Robinson-Whelen, Tada, Maccallum Mcguire, 

& Kiecolt-Glaser, 2001). 

Em relação à categoria Cuidado Profissional e cuidado do cuidador, os estudos dessas 

categoria totalizaram três (3 /11,1111  %) produções. Nesta categoria foram inserida as 

produções que abordam como se dá a relação do profissional de saúde com o cuidador, a 

importância de existir uma interlocução do profissional e de suas ações perante o indivíduo 

que presta cuidados, contribuindo para a formulação de alternativas para cuidado com o 

paciente idoso. Serapioni (2005) relata que o Sistema de Saúde brasileiro considera a família 

como unidade social básica das comunidades, bem como a intersetorialidade das ações de 

saúde, estabelecendo parceria entre serviços de saúde, família e rede social de apoio.  
Outro aspecto relevante é que nas produções reforçam que compete aos profissionais 

de enfermagem educar os sujeitos cuidadores de idosos com demência sobre aspectos 

relevantes da doença, reduzindo a sobrecarga de estresse dessas pessoas, e consequentemente 

melhorando a qualidade de vida desses idosos. Creutzberg e Santos (2003) asseguram que a 

família, possui uma necessidade frequente de recorrer à assistência social e de saúde para 

apoio em relação ao cuidado com o idoso e que, entretanto, o sistema público de saúde do 

Brasil ainda não fornece o suporte adequado ao idoso que adoece nem à família que dele 

cuida. 

A categoria Gasto do familiar, de acordo com os dois (2/ 7,4074 %) artigos incluídos 

na mesma, faz menção à repercussão financeira que traz para a família o cuidado com o idoso 

com demência, demonstrando que esse fato gera de conflitos no meio familiar. De acordo 

com o artigo de número um (1), 66% da renda familiar é comprometida com gastos que 

podem chegar a 75% em caso de pacientes em estágio inicial, 62% em estágio avançado da 

doença e, a 80% quando essa renda está associada a outra doença crônica. 

Nessa mesma linha de pensamento, Almberg e col. (1997) corroboram com a ideia de 

que a família que possui idoso com alta dependência em função do processo demencial está 

sujeita a uma constante carga de tensão, podendo seus membros tornar-se exaustos, 
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desgastados física e emocionalmente, ao mesmo tempo em que pode haver desestruturação 

financeira de um modo geral.  

Outras pesquisas de Santana, Almeida e Savoldi (2009) assim como Meira, Gonçalves 

e Xavier (2007) afirmam também que não são incomuns as situações em que o cuidador sofre 

perdas financeiras, bem como negligência e abandono por parte dos demais familiares, 

ficando sobrecarregado com a tarefa de cuidar ao assumir a função. Maurin e Boyd (1990) 

igualmente asseguram que os fatores mais fortemente associados à sobrecarga familiar foram 

os comportamentos problemáticos dos pacientes, os sintomas negativos, as perdas 

ocupacionais, financeiras e de suporte social decorrentes da doença e as dificuldades dos 

doentes no desempenho de papéis sociais, certificando as ideias dos artigos inclusos nessa 

categoria. 

Estudos de Caldeira e Ribeiro (2004), enfatizam que por apresentar uma evolução 

extremamente personalizada e produzir um quadro insidioso, progressivo e crônico, com 

grande repercussão emocional e socioeconômica sobre as famílias, as demandas físicas, 

emocionais e sociais podem tornar alguns membros da família exaustos, deprimidos e 

estressados, especialmente aqueles que assumem com maior intensidade a função de cuidador, 

com consequências sobre a sua saúde física e mental.  

Na categoria seguinte, denominada Relações interpessoais entre os cuidadores, 

contando com dois (2/ 7,4074 %) artigos. Nestes são pontuados assuntos que fazem menção à 

relação existente entre os familiares cuidadores de idosos.  Falcão (2006) traz a ideia de que a 

maneira pela qual o sistema familiar e seus membros lidam com a situação de cuidado 

entrelaça-se às relações interpessoais, transgeracionais e de parentesco desenvolvidas ao 

longo dos anos. Esse autor ainda destaca que os membros da família são interconectados e 

dependentes uns dos outros, portanto, os comportamentos e as ações manifestados por um dos 

membros influenciam e, são influenciados pelos demais, afetando todo o sistema familiar.  

Os dois artigos pertencentes a esta categoria mostram que a família é a base principal 

de apoio aos idosos e que na maioria das vezes há uma troca de papéis referente aos filhos 

cuidadores dos pais. Quando os filhos assumem o lugar dos pais, pode ocorrer infantilização 

na relação entre o cuidador e o idoso o que acarreta maior dependência dos idosos para o seu 

autocuidado.  

Silveira (2000) assegura que o sistema familiar pode modificar- se conforme a pessoa 

vai desenvolvendo a doença, pois ocorre justamente essa mudança de papéis entre os 

familiares, alterando a estrutura e a dinâmica do grupo. Naquelas famílias em que já não havia 

um bom funcionamento, problemas de relacionamento podem persistir ou serem exacerbados. 
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As demandas de cuidados produzidas pela Doença de Alzheimer, segundo Inouye 

(2009), pelas necessidades de saúde do idoso passam a influenciar o cotidiano do cuidador, 

transformando seu contexto de vida. As publicações categorizadas trazem justamente, como 

essas relações familiares são transformadas.  

A dependência dos idosos é um fator que provoca sentimentos de culpa, raiva e 

sobrecarga de responsabilidades entre os membros da família, o que acaba acarretando 

dificuldades de relações entre os cuidadores familiares. Nesse sentido Luzardo e Waldman 

(2004), enfatizam que há necessidade de se dividir com outras pessoas o desgaste provocado 

pelas situações de enfrentamento de eventos negativos. A divisão de tarefas para o cuidado 

deste idoso indica a vontade de suavizar o impacto provocado pela carga de tarefas, 

melhorando dessa maneira os conflitos entre os familiares cuidadores. Neri (1993) afirma que 

os conflitos se instituem nos indivíduos cuidadores familiares, podem desencadear 

distanciamento e falta de compromisso familiar do cuidar e das necessidades individuais de 

cada membro familiar. 

Em relação a categoria Comparação entre familiares de idosos com demência de 

Alzheimer com familiares de idosos sem casos de DA (doença de Alzheimer), com um (1/ 

3,7037  %) artigo que abordou a temática. O referido estudo traz que 15% dos casos de DA 

tem história familiar positiva. Aborda ainda que há uma frequência mais elevada do alelo ε4 

do gene da apolipoproteína nos familiares em primeiro grau de idosos com Alzheimer em 

relação ao grupo de familiares que não tem casos de demência na família.  

Laws et al. (2003) em sua pesquisa mostra que embora já tenham sido relatados na 

literatura mais de 30 possíveis marcadores genéticos para a doença de Alzheimer de início 

tardio, até o momento, apenas o alelo ε4 do gene apoE  mostrou uma associação consistente 

com a DA em vários estudos independentes.  

Corder et al. (1993) foi o primeiro a mostrar que o risco de DA conferido pelo alelo 

apoE ε4 aumenta  o risco da doença  de 20% a 90%, e a média de idade de início da doença  

diminui de 84 para 68 anos com o aumento no número de alelos ε4.  Entretanto, a pesquisa de 

Rocchi et al. (2003) apresenta que o alelo apoE ε4 não é necessário nem suficiente para causar 

DA; ele apenas aumenta o risco de o indivíduo desenvolver a doença, indicando que existem 

outros fatores ambientais e genéticos atuando no desenvolvimento da doença. Ou seja, há uma 

maior probabilidade de indivíduos portadores do alelo apoE ε4 desenvolverem a doença de 

Alzheimer, contudo não é uma certeza absoluta. 

Os achados da genética poderão ser utilizados no diagnóstico precoce da doença, no 

seu tratamento ou mesmo na elaboração de estratégias de prevenção (OJOPI, BERTONCINI e 



41 

 

NETO, 2004). Podemos inferir que, de acordo com essa categoria, foi possível identificar que 

há uma certa preocupação dos estudiosos não somente com a questão do cuidado psicológico, 

físico, financeiro, a qualidade do cuidado e das relações entre os cuidadores, mas também 

uma preocupação na susceptibilidade genética do cuidador familiar desenvolver a Doença de 

Alzheimer. 

Então, considera-se que alguns grandes aspectos foram abordados nas produções no 

que diz respeito ao cuidador familiar de idoso com demência. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Neste trabalho, o objetivo principal foi o levantamento das produções nacionais e 

internacionais acerca do cuidador familiar de idosos com demência tendo em vista os critérios 

de inclusão e exclusão. Assim, considera-se que número de publicações acerca da temática, a 

partir da revisão integrativa realizada, aponta que há uma lacuna de conhecimento acerca 

desse assunto.  

Faz-se necessário um fomento maior e incentivo para que os profissionais da área da 

saúde produzam mais pesquisas, com a finalidade de expandir e aprofundar estudos nessa 

área, contribuindo assim, para uma melhor assistência e abordagem dos indivíduos familiares 

cuidadores de idosos com demência.  

 A partir desse trabalho, pretende-se despertar nos profissionais de saúde a perspicácia 

de perceber o mais precoce possível a situação a qual o cuidador de idoso vivencia no 

domicílio, com a finalidade de melhorar processo de cuidado para com esse idoso, além de 

identificar as dificuldades as quais se fazem presentes durante o cuidado.  

Dessa maneira, será possível promover uma assistência de enfermagem direcionada e 

eficiente para o cuidador, promovendo a manutenção da funcionalidade do mesmo e do 

respectivo idoso além da, preservação da segurança do idoso. 
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