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“[...] Muitas vezes basta ser: 

 

Colo que acolhe,  

Braço que envolve, 

 Palavra que conforta,  

Silencio que respeita,  

Alegria que contagia,  

Lágrima que corre,  

Olhar que acaricia,  

Desejo que sacia,  

Amor que promove. 

E isso não é coisa de outro 

mundo,  

É o que dá sentido à vida.  

É o que faz com que ela não seja 

nem curta,  

Nem longa demais,  

Mas que seja intensa,  

Verdadeira, pura... 

 Enquanto durar”... 

 

 

Cora Carolina  



AUGUSTO, Cláudia Valéria Gervásio. ACOLHIMENTO DA FAMÍLIA NOS 

CUIDADOS AOS PORTADORES DE ALZHEIMER Trabalho de Conclusão de 

Monografia. UNIABEU. Belford Roxo, 2015. 

 

 

RESUMO 

 

Como se observa questões sobre o envelhecimento saudável tem sido um tema nos 

meios de comunicação, desde os profissionais da saúde, até jornais, abrangendo assim a 

população de modo geral. Entre os diversos tipos de demências, a Doença de Alzheimer 

(D.A.) é a que vem recebendo maior destaque devido o seu grau de severidade. Trata-se de 

uma doença neurológica degenerativa, progressiva e de cura ainda desconhecida. Com a 

evolução da doença, aumenta a dependência dos idosos. As alterações de comportamento por 

parte do idoso causam grande impacto emocional nos cuidadores. Acredito que, com este 

estudo, poderei contribuir para a ampliação do tema, mais especificamente no acolhimento 

familiar. Convém ressaltar que 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. O objetivo deste trabalho é trazer maior conhecimento sobre a doença, como 

diagnosticá-la, seus impactos na representação dos papeis familiares, e como deve se 

comportar a família diante desta Doença.  E qual a importância de um grupo de apoio ao 

familiar. E quais os benefícios que um grupo de apoio agrega na família. A metodologia 

utilizada foi uma revisão bibliográfica da Associação Brasileira de Alzheimer a ABRAZ.  

  

 

 

Palavras-chave: Doença de Alzheimer, O impacto da doença na família, Acolhimento 

Familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

As noted questions about healthy aging has been a topic in the media, from health 

professionals, to newspapers, thus covering the general population. Among the various types 

of dementia, Alzheimer's disease (AD) is the one that has received greater prominence 

because of its severity. It is a degenerative neurological disease, progressive and healing still 

unknown. With the evolution of the disease, increases the dependence of the elderly. Changes 

in behavior on the part of the elderly cause great emotional impact on caregivers. I believe 

that with this study, I can contribute to the expansion of the theme, specifically in foster care. 

It is worth noting that the situation of caring for an elderly Alzheimer's is an experience that 

depends on the stage of the disease, family support network and history of each family. The 

objective of this work is to bring greater awareness about the disease, how to diagnose it, its 

impact on the representation of family roles, and how to behave in front of this family disease. 

And what is the importance of a support group for family. And what benefits a support group 

adds in the family. The methodology used was a literature review of Alzheimer's Brazilian 

Association to ABRAZ. 

 

 

Keywords: Alzheimer’s disease, the impact of family illness, Foster Care. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Doença de Alzheimer (D.A.) a primeira conexão que fazemos é com o estágio de vida 

em que se encontra a pessoa que está acometida a essa doença. O que se sabe é que a Doença 

de Alzheimer ela afeta pessoas acima de 70 anos que está no período de envelhecimento. 

Ainda que cada paciente apresente um avanço único, a Doença de Alzheimer, não tem cura e 

progressiva, é descrita por muitos sintomas comuns à maioria dos pacientes. Em princípio, o 

sintoma mais notado é a perda da memória, como dificuldade em lembrar fatos recentes. A 

família por ter um contato mais direto, é a primeira a reconhecer os sinais de alterações na 

saúde, como também a primeira a realizar o cuidado, visto que o desequilíbrio na saúde do 

indivíduo afeta não só a ele, mas também à família, podendo provocar estresse e crise em sua 

moradia. É importante destacar que o paciente ele deve ser examinado por um médico 

capacitado nas primeiras suspeitas: a maioria dos pacientes de Alzheimer em seu primeiro 

estágio é confundida com alterações normais do envelhecimento e perde-se a chance de um 

início do tratamento. Embora um médico experiente saiba constatar as alterações benignas do 

envelhecimento e tranquilizar o paciente e familiar quando este for o caso. O médico em geral 

consegue executar um diagnóstico através de testes cognitivos de comportamento, além de 

exames complementares que têm por objetivo excluir outras causas para as síndromes 

demências. 

De acordo com Adriana Remião Luzardo e Beatriz Ferreira Waldman ao citar o autor 

Anderson1 (1998), no artigo intitulado “Atenção ao familiar cuidador do idoso com doença de 

Alzheimer” menciona que cuidar de um idoso com a doença pode ser uma das tarefas mais 

difíceis para a família, uma razão pela qual o cuidador necessita não só de informações sobre 

a doença e suas manifestações, e que suas limitações e inseguranças sejam conhecidas e 

valorizadas pela equipe de saúde. Em vista disso a importância de um acolhimento familiar, 

fazendo com que a família se sinta acolhida. Pois a família busca essa assistência acolhedora, 

pois seu físico e emocional está abalado. Criando um vínculo, uma ligação mais afetiva e 

tornando-se uma convivência de ajuda e respeito. A metodologia utilizada neste trabalho é de 

cunho teórico baseado em pesquisas de levantamento bibliográfico em artigos e sites que 

abordam de alguma forma temática sobre acolhimento familiar nos cuidados aos portadores 

                                                             
1Segundo Anderson (1998), "talvez uma das mais difíceis tarefas para o familiar seja a de se ver no papel de um 

(bom) cuidador...". O autor sugere que a responsabilidade de cuidar não seja só de um familiar, mas de toda a 

família, uma vez que sobrecarregaria o cuidador. No entanto, o que mais comumente acontece é que, a despeito 

de todos os encargos que recaem sobre quem cuida na maioria das vezes apenas um membro da família ocupa 

esse lugar, sem a ajuda de outros parentes ou de um cuidador profissional. 
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de Alzheimer. Foi onde encontrei no site uma Associação chamada ABRAZ tendo como 

objetivo o acolhimento ao paciente e a família. Fiz algumas ligações, enviei e-mails e não 

obtive nenhuma resposta. Sendo assim acabei decidindo por pesquisa bibliográfica da 

Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAZ.). Este trabalho se encontra dividido em três 

capítulos: No primeiro capítulo estarei falando sobre o conceito e a história da doença de 

Alzheimer, seus sintomas, diagnósticos e tratamentos. Onde o autor Alois Alzheimer descreve 

de uma forma clara sobre a doença de Alzheimer uma doença que até então era chamada de 

demência. E o estudo sobre a doença nos dias de hoje. No segundo capítulo estarei falando 

sobre os conflitos, aceitação, os impactos que a doença provoca no paciente e na família. E no 

terceiro capítulo falarei breve histórico sobre o grupo de apoio a Associação Brasileira de 

Alzheimer, a sua importância de acolhimento para o idoso e para a família, suas intervenções 

e benefícios. 
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CAPÍTULO I - Histórico e conceito da doença de Alzheimer 

 

 De acordo com a organização de João Ferreira da Silva Filho (2006), menciona que o 

Miller (1994) que a Doença de Alzheimer geralmente é definida como “demência2 

progressiva, definida por um declínio lento em memória, linguagem, capacidades visuais, 

personalidade e cognição”.  

 Continuando com a mesma organização acima em que Berrios, (1987) descreve que a 

fase pré-Alzheimer, a demência era considerada uma psicose e somente no final do século 

XIX ela ganhou a acepção de ser uma doença incurável, devido à ligação mais forte com a 

velhice e devido às teorias da degenerescência.  Embora, a doença de Alzheimer tenha 

surgido no início do século e se tornar algo novo, na visão francesa popular é vista como 

teoria degeneração que atualmente é considerada demência que atinge também indivíduos de 

meia idade, não sendo uma doença específica do envelhecimento.  

 Menciona também Pollen (1996) que o Alois Alzheimer pretendia mais chamar a 

atenção para uma forma atípica da demência senil do que criar uma nova entidade. 

 

A interpretação clínica desta doença de Alzheimer ainda é confusa. Enquanto os 

achados anatômicos estão sugerindo de que se trata de uma forma especialmente 
grave da demência senil, o fato de que a doença, às vezes, começa por volta dos 40 

anos não permite esta suposição. Neste caso, deveríamos assumir um “senium 

praecox” ou um processo patológico único, mais ou menos independentes da idade 

(POLLEN, 1996, p.27). 

 

Pode se afirmar que a História é uma estória contada no presente sobre o passado para 

objetivos do presente, como disse Ricoeur (“history is a tale told about the past in the present 

for present purposes”,1979, The narrative Function). De uma forma, o que Alzheimer em 

1906/7 descobriu não era a doença de Alzheimer de hoje, mas algo já descrito há muito 

tempo. O que chamava atenção era a forma pré-senil, pois a paciente apresentada por ele, 

Auguste Deter, tinha apenas 51 anos. 

 

 

                                                             
2APFADA – Manual do Cuidador – 1.ª Edição – 1999 – pp. 16. 6. O termo «demência» refere-se a uma série de 

sintomas que são habitualmente observados em pessoas com doença cerebral resultante de dano ou perda de 

células cerebrais. A perda de células cerebrais é um processo natural, mas nas doenças que conduzem à 

demência isto acontece de uma forma muito mais rápida, e faz com que o cérebro da pessoa deixe de funcionar 

da maneira habitual. Cf APFADA- Manual do Cuidador – 1.ª Ed. 1999 – pág.15. 
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Perusini, um colega italiano, escreveu em 1911, que de qualquer forma, embora 

Alzheimer acredite que estas formas mórbidas como a doença de Alzheimer não 

representem nada senão uma forma atípica da demência senil, seu início 

extraordinariamente cedo e a forma de sua evolução clínica são suficientes para 

considerá-los como um grupo separado. (POLLEN, 1996, p.28).  

 

Muitos pesquisadores da época manifestaram suas dúvidas sobre a necessidade desta 

categoria separada da forma senil. Assim deve-se dizer que apesar de todos os estudos sobre a 

doença o primeiro a descrever foi o psiquiatra e neuropatologista alemão Alois Alzheimer em 

1906, fez um estudo e publicou o caso da sua paciente cujo nome era Auguste Deter, uma 

mulher que aparentemente era saudável, nos seus 51 anos desenvolveu um quadro progressivo 

da memória, desorientação, que se tornou incapaz de se cuidar. Após o falecimento da 

Auguste aos 55 anos, Dr. Alois Alzheimer fez uma autópsia no cérebro e descreveu as 

alterações que atualmente é conhecida como característica da doença. 

De acordo com os critérios do Manual e Estatístico de Transtornos Mentais, a doença é 

caracterizada como déficits cognitivos que se multiplicam se tornam irreversível, que afetam 

diretamente a memória provocando alterações na rotina em toda área social, pessoal e 

ocupacional não só a parte neurológica, mas podendo produzir outros problemas. 

 

A doença faz diminuir a capacidade da pessoa se cuidar, de se vestir, de se 

alimentar, e de cumprir tarefas simples que faziam partes do seu dia-a-dia, que até 

então para o individuo era considerado normal. Tornando-se gradualmente severas, 

ao ponto do portador ficar totalmente dependente do outro. (SAYEG, NORTON, 

1991).  

 

De acordo com Inouye ao citar Caramelli (1998), o autor menciona que a evolução do 

quadro desta doença varia em média de oito anos após o surgimento dos primeiros sintomas. 

Embora seja considerada uma doença do envelhecimento pode ser também encontrada em 

jovens. 

1.1. Doença de Alzheimer: seus sintomas, diagnóstico, tratamento 

 

De acordo com Izabella Dutra de Abreu; Orestes Vicente Forlenza; Hélio Lauar de 

Barros ao citar Izquierdo, (2002) no artigo intitulado “Demência de Alzheimer: correlação 

entre memória e autonomia”, infere que a Doença se caracteriza pelo déficit na memória de 

longo e de curto prazo que pode estar relacionada com a gravidade do quadro. 

Diante de tais informações, o que se sabe é que a doença é diagnosticada por baixo 

empenho nas tarefas diária que envolvem nomeação, fluência verbal. Assim, ações para 
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realizar atividades da vida cotidiana estariam comprometidas, quer por esquecimento, ou por 

ação em si.  

Frequentemente o indivíduo esquece coisas cotidianas, como um evento, ou nome de 

alguém, ou de um objeto, ou de um lugar. Como consequência, os problemas de memória vão 

se agravando, e outros sintomas vão surgindo, como: confusão, agressão, ou outras mudanças 

de personalidade. O indivíduo afetado eventualmente encontra dificuldade de se mover, e 

torna-se dependente do cuidador em sua vida.  

De acordo com Inouye ao citar Oliveira (2003, p. 82), no artigo “Educação, Qualidade 

de vida e Doença de Alzheimer: Visões do idoso e seus familiares” infere que os sintomas são 

descrito por fases: Fase Inicial (ou leve): formas leves de esquecimentos; dificuldade de 

memorizar, problemas de concentração e atenção, dificuldade na visão; aparecimento de 

sintomas depressivos ou agitação; descuido da aparência e no trabalho; perda discreta de 

autonomia para as atividades (ou tarefas) básicas de auto cuidado (AVDs) e atividades 

instrumentais de vida diária (AIVDs); desorientação de tempo e espaço; perda de 

espontaneidade e iniciativa; alteração de personalidade e julgamento. Fase intermediária (ou 

moderada): dificuldade de reconhecer pessoas; incapacidade de aprendizado; detém algumas 

lembranças do passado remoto; perambulação; incontinência urinária e fecal; comportamento 

inadequado; irritabilidade; hostilidade; e agressividade. Fase final (ou severa): dificuldade de 

deglutição; perda de peso, mesmo com uma dieta adequada; total dependência; incapacidade 

de gerenciar o auto-cuidado, alimentação, higiene e comunicação, oscilação de humor e 

irritabilidade.  

Quando a suspeita de Alzheimer, a doença só é confirmada com exames, a avaliação é 

através do comportamento e o raciocínio. Em alguns casos o portador da doença vai 

gradualmente se afastando da família e da sociedade. 

Gradativamente, o doente vai perdendo as funções corporais, o que acaba por levar ou 

não o doente à morte. Uma vez que a doença se enucia de forma diferente em cada pessoa, 

decorrente disto é incerto confirmação de como a doença de Alzheimer irá afetar. 

Antes do avanço por completo, a mesma, evolui ao longo de um período de tempo 

desconhecido e variável, podendo avançar ao longo de anos sem ser diagnosticada. O 

encadeamento de causas e o avanço da doença ainda não são totalemnte compreendidas, ainda 

que se saiba no que diz respeito à doença está associado às placas senis e aos neurofibrilares 

no cérebro. De acordo com os estudos de Inouye segundo o autor Mickhann et.al. 1984 

atualmente, o diagnóstico da Doença de Alzheimer, é feito com bases clínicas estabelecidas 

pelo Instituto Nacional de Neurologia dos EUA. E os propostos pela American Psychiatric 
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Association (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2003), observando-se critérios 

para classificação de: 

Na Doença de Alzheimer Possível: O diagnóstico implica em que o doente apresenta 

alterações clínicas ou sinais neurológicos atípicos ou uma doença concomitante, que 

aparentemente não tem relação com a doença, mas que tornam o diagnóstico menos 

seguro. Na Doença de Alzheimer Provavél: O diagnóstico designa-se como provável 

com base nos critérios acima mencionados e na ausência de características atípicas 
ou de segundas doenças. O diagnóstico provável significa que clinicamente tudo 

aponta para Doença de Alzheimer. Na Doença de Alzheimer Definitiva: A 

identificação de placas senis e tranças neurofibrilhares em número elevado em nível 

do parênquima cerebral constituem a única prova irrefutável do diagnóstico de 

Doença de Alzheimer; assim, o diagnóstico definitivo pressupõe a realização de 

biopsia cerebral ou autópsia. (MICKHANN et.al.,1984). 

 

Nos dias atuais os tratamentos se destinam apenas em prol da doença de Alzheimer. 

Visto que ainda não existem tratamentos para parar os avanços da doença. Muitos estudos são 

realizados com objetivo de retardar o avanço da doença, realizando atividades que venham ser 

compensadoras ultilizando exercícios físicos, uma dieta balanceada. Porém, ainda não á 

comprovação de eventuais beneficios. 

Conforme a Associação Brasileira de Alzheimer, (2015) afirma que até o momento não 

a cura para a Doença de Alzheimer. E os avanços da medicina têm permitido que o portador 

da doença tivesse uma vida aproveitosa e com qualidade, mesmo estando na fase final da 

doença. Atualmente as pesquisas tem mostrado um grande progresso no tratamento da doença 

desenvolvendo drogas, cujo objetivo é aliviar os sintomas, tentando estabiliza-los, ao menos 

permitir que os pacientes tenham uma progressão mais lenta da doença. 

 

[...] O mundo todo, cientistas estão pesquisando para encontrar remédios, 

combinações de drogas ou até uma vacina para interromper o processo degenerativo 

causado pelo mal de Alzheimer. Estamos testemunhando os primeiros indícios 
animadores na história, segundo estimativas obdtidas a partir de dados 

epidemiológicos,hoje o mal de Alzheimer afeta cerca de 600 a 800 mil brasileiros.  

Mas o número de casos da doença de Alzheimer no país pode chegar a 1,2 milhão, 

afirma Lilian Alicke, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAZ). 

 

O tratamento da doença pode ser definido em quatro níveis: Terapêutica específica: 

Cujo objetivo é a regredir o processo que conduz à demência e a morte neuronal; Pode ser 

feita uma abordagem profilática: Que propõe o retardamento da demência e a prevenção 

cognitiva, uma vez deflagrado processo; E um tratamento sintomático: Que visa reparar 

mesmo que parcialmente ou provisório a capacidade cognitiva, as habilidades e o 

comportamento. Terapêutica complementar: Ela busca um tratamento não cognitivo como: 

depressão, psicose, distúrbio do sono, etc. 
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1.2. Estudo sobre a Doença 

 

De acordo com revista científica, cujo artigo Neuropathology and Applied Neurobiology 

publicado em novembro de 2008, os pesquisadores brasileiros da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, em parceria com cientistas de universidades alemãs, consideram 

ter descoberto a primeira região do cérebro – o tronco cerebral – que apresenta uma das lesões 

características do Alzheimer, chamada de emaranhados neurofibrilares. O estudo, divulgado 

na mesma época, também foi divulgado na revista FAPESP, da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pode ser o despertar inicial para a descoberta das 

causas dessa grande incógnita para a ciência. 

Desde sua descoberta pelo neurologista alemão Alois Alzheimer, em 1906. De acordo 

com o Dr. Okamoto, a pesquisa cooperou para melhor compreensão do problema. “Até agora 

o diagnóstico tem sido feito, na maioria dos casos, numa fase avançada e o tratamento ainda é 

pouco eficiente. Mas há boas chances de mudanças nesse cenário” (Ibid, 2008). O que se 

procura agora é encontrar o ponto inicial da D.A. e detectar pessoas que possam correr maior 

risco de desenvolver a doença. Atualmente, a medicina procura descobrir o motivo que leva 

os neurônios morrerem devido ao acúmulo de duas proteínas que é a beta-amiloide que age 

dentro dos neurônios. O fundamento, porém, ainda é desconhecido. Haverá ainda muitas 

pesquisas para a confirmação. A viabilidade de que o Alzheimer tenha início no tronco 

cerebral e que se espalhe nas áreas do córtex, se for efetivamente comprovada, abrirá 

caminhos para a busca de tratamentos capazes de diminuir seu crescimento no estágio inicial. 

 Com isso muda um pouco o foco da pesquisa e, conseqüentemente, do tratamento. “O 

fato agora não é mais compensar os neurotransmissores com medicamentos, mas sim 

identificar cada vez mais cedo pessoas saudáveis que possam ter fatores de riscos para 

desenvolver o problema”, afirma o Dr. Ivan (Ibid,2008). 

De acordo com o neurologista do Einstein (2010), a região do tronco cerebral não era, 

até então, muito explorada pela ciência. Isso significa que, se antes a medicina estava agindo 

especificamente no tratamento do Alzheimer, atualmente começa a haver a possibilidade de 

intervir na doença, para conseguir um diagnóstico precoce. 
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CAPÍTULO II - A aceitação e os conflitos da família à doença de Alzheimer 

 

Como será que as famílias recebem a notícia do diagnóstico? Diante dessa indagação, a 

busca por respostas, descobre-se que não é só o paciente que é afetado pela doença, mas toda 

família, e o âmbito familiar se torna desconfortável. E ocorrendo o avanço da doença acaba 

requerendo certa adaptação não só do doente, mas de toda família. Pois as mudanças 

envolvem o compartilhamento de tarefas e responsabilidades. Requer muita paciência do 

cuidador. Pois muitas mudanças ocorrem na vida do doente, levando-o se adaptar-se a novas 

limitações e perdas. A partir desta consideração vejo o quanto é importante a família e um 

grupo de apoio. E através deste trabalho, procurando artigos que falasse sobre esse 

acolhimento familiar aos cuidados de portadores de Alzheimer, e acabei conhecendo um site, 

no qual falava sobre ABRAZ, que é uma Associação Brasileira de Alzheimer, que vem a ser 

um grupo de apoio que ajuda e auxilia famílias, ensina uma boa aceitação de como lidar com 

a doença. 

E segundo 3Associação, a forma com que os familiares-cuidadores se comunicam com 

os pacientes costuma envolver múltiplos fatores. A família acaba passando por um processo 

desde diagnóstico até o processo perdas e limitações. Diante de dificuldades, a família acaba 

assumindo certas decisões, que acaba gerando uma perda de autonomia, provocando assim 

certa resistência e possíveis conflitos. A mediação psicológica com o paciente e a família se 

baseia em apoio emocional, ensinando estratégias de como se beneficiar a relação entre 

pacientes e cuidadores.  

 

2.1 O impacto da Doença de Alzheimer na família 

 

A referida associação afirma que, ocorrendo à falta de informação sobre a doença pode 

trazer sensações de incapacidade com a situação. E uma das dificuldades dos familiares com o 

doente, é identificar em que momento se deve interferir nas escolhas dos pacientes e assumir 

poder de decisão.  

O impacto que uma doença tem numa família é extremamente desesperador, pois existe 

a falta de conhecimento da doença, do que fazer, como agir, como entender a pessoa afetada, 

                                                             
3 Segundo ABRAZ a família ao receber o diagnóstico de demência causa certo impacto na vida do paciente e na 

família. Em virtude da impossibilidade de cura e do avanço dos sintomas. A mudança na vida pessoal é de 

tamanha magnitude e de difícil aceitação. As reações são diversas, envolvendo impotência, medo, raiva, e um 

profundo sentimento de injustiça. 
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compreender seu próprio sentimento, saber lidar com suas angústias. Sabendo-se que a 

doença abala totalmente o paciente. E geralmente o cuidador é o cônjuge ou algum membro 

da família, torna-se a segunda vítima da doença, pois o acometido de D.A. requer cuidados 

diariamente. A família acaba suportando uma gama de atividades potencialmente geradora de 

estresse e de efeitos negativos.  

 

Visto que se trata de uma situação delicada, pois o idoso com D.A. é um adulto que 

cuidava de sua vida e a conduzia sem interferências. Tirar sua autonomia pode 

parecer uma grande agressão, especialmente quando há resistências. É um momento 

complicado para pacientes e familiares. Freqüentemente envolve sentimentos de 
culpa e compaixão. (ABRAZ, 2015) 

 

A aceitação a nova realidade será um processo implantados aos poucos, a partir do 

convívio com a nova situação e das adaptações graduais que serão realizadas. Aos poucos, 

aceitando o processo de adoecimento e enfrentando o dia a dia, os sintomas e obstáculos, são 

superados e novos relacionamentos estabelecidos. 

 

2.2 Até que ponto o grupo familiar é afetado 

 

Quando você descobre que uma pessoa querida está doente, muitas vezes é difícil você 

ter uma atenção em qualquer outra coisa. Quando isso ocorre é desesperador. Primeiramente 

não se sabe como dá a noticia ao doente. Alguns talvez se perguntem se devem contar ao 

paciente toda a verdade sobre sua situação. Outros acham que não vão suportar ver a pessoa 

que amam sofrer e talvez perder a dignidade por causa dos efeitos da doença. Muitos ficam 

preocupados achando que não saberão o que dizer ou o que fazer durante o avanço da doença. 

Pode-se levar algum tempo para aceitar estas mudanças e estabelecer uma nova rotina. 

 De acordo com associação citada acima, a cada dia a doença vai avançando 

gradualmente, ocorrendo limitações. A atenção do familiar se dobra. E como lidar com essa 

doença? Uma doença que a cada dia vai desestruturando o âmbito familiar. Que até então era 

harmoniosa. A família descobre que com o tempo o doente vai ficando cada vez mais 

dependente do cuidador. Algo vai se perdendo, a autonomia que você via no idoso não existe 

mais. A Família passa lhe dá com vários sentimentos impaciência, estresse, angústia, medo, 

compaixão e amor.  

Diante disso, deve se certificar, o quanto é importante o apoio da família neste momento 

tão difícil, a família passa ter a oportunidade de refletir sobre a tarefa de cuidado e encontrar 
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novas estratégias de como superar as dificuldades, descobrindo novas formas de lidar com o 

cotidiano. Mudanças são feitas não só na vida do idoso como também na família. 

 

2.3 E como a equipe profissional de saúde deve estar preparada para estabelecer 

uma relação com o portador de Alzheimer e a família deste 

 

De acordo com Cristiane Alves Dias, Denise Nuernberg ao citarem em seu artigo 

“Doença na família: uma discussão sobre o cuidado psicológico do familiar cuidador” o autor 

Schneider4 (2008) relata que a equipe profissional de saúde deve estar preparada para 

estabelecer uma relação humanizada com o paciente e com o cuidador. O acolhimento é um 

processo contínuo na área de saúde, pois é no momento de internação de um familiar que 

muitos indivíduos se tornam fragilizados, visto que existe a angústia, em alguns casos a 

doença gera certa insegurança, o paciente e familiar acaba por necessitar de uma atenção mais 

humanizada dos profissionais da saúde que são vistos como possuidores de respostas para 

suas eventuais dúvidas. 

É necessário que os profissionais da saúde estejam preparados para lidar não apenas 

com conhecimentos técnicos e científicos, mas também com sensibilidade suficiente 

para lidar com situações de sobrecarga emocional dos pacientes e dos familiares, o 

que requer habilidade para manter um cuidado humanizado pelo outro. 
(SCHNEIDER et al., 2008). 

 

De acordo com Dias e Nuernberg ao citarem o autor Kovács, (2008), o mesmo afirma 

que quando há interação entre pacientes e familiares com a equipe profissional, os pacientes 

sentem-se mais acolhidos, um pouco menos frustrados e mais conformados e com a sensação 

de terem sido acolhidos e atendidos. Por mais que existam muitos pacientes, é importante a 

interação profissional-paciente ou familiar cuidador, pois a aproximação possibilita o 

envolvimento profissional com o paciente; assim o paciente se sente acolhido e o profissional 

se aperfeiçoa por ter um contato mais humano. 

 

                                                             
4Conforme Schneider e colaboradores (2008) o acolhimento deve ser feito desde a chegada do paciente, de forma 

que o profissional esteja atento aos seus problemas e queixas, permitindo que o familiar se sinta acolhido, 

expressando seus medos e angústias. O familiar busca essa assistência acolhedora, pois seu estado físico e 

emocional está abalado, e o profissional lhe acolhe e cuida da sua fragilidade, criando desta maneira um vínculo, 

uma ligação afetiva e tornando-se uma convivência de ajuda e respeito recíproco. 
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Ao acolher permite-se o relacionamento humanizado entre profissionais de saúde e a 

família /paciente. “É relevante estabelecer vínculos de confiança entre trabalhadores 

da saúde e a paciente/família”. Quando não ocorre à cumplicidade entre ambos, 

pode dificultar a terapêutica proposta. (SHNEIDER et al .2008; p.83). 

Diante desses termos, pode-se compreender que o procedimento de acolher é um ato 

que os profissionais do ambiente hospitalar, devem humanizar e conservar com os pacientes, e 

cuidadores e familiares. 

 

CAPÍTULO III - A importância de um grupo de apoio a portadores de doença de 

Alzheimer 

 

Vale ratificar a compreensão do valor do grupo de apoio ou suporte familiar para os 

cuidadores de idosos portadores de Doença de Alzheimer, sob a expectativa de aliviar a carga 

tanto da pessoa doente como de sua família. A escolha do tema teve início a partir do estudo 

da Doença de Alzheimer durante o curso e do interesse em aprofundar o conhecimento veio 

através de uma vivência diária no meu âmbito familiar. A minha pesquisa tem o intuito de 

estabelecer novas perspectivas de apoio junto às famílias que têm um idoso com esta doença. 

Pois se sabe que poucas pessoas estão preparadas para a responsabilidade e para a sobrecarga 

que é cuidar de um portador da doença da D.A. Sabendo-se que isso gera uma grande 

complexidade em nossa sociedade, tornando-se necessário identificar as necessidades do 

familiar/cuidador para que ele possa oferecer cuidado ao idoso que se encontra fragilizado em 

seu âmbito familiar.   

Por tais razões eu escolhi a Associação Brasileira de Alzheimer, mais conhecida como 

ABRAZ, e se torna o meu objeto de estudo. Neste trabalho por fim falarei da sua história, 

suas intervenções, e como este grupo vem empenhando, em acolher as famílias e portadores 

da Doença de Alzheimer. Levando em conta que a aplicação do grupo é encaminhar os 

pacientes para um tratamento de qualidade e que venha ter uma vida digna com seus 

familiares, tornando assim um instrumento importantíssimo com maior desempenho 

profissional.  

Os grupos de apoio aos familiares e cuidadores de portadores de Alzheimer oferecem 

uma estrutura para superar os conflitos e o sofrimento causados pela doença. Além de 

oferecer também informações e orientações sobre a doença, oferece a possibilidade de troca 

de experiências e, principalmente, um espaço onde ocorre cumplicidade e solidariedade. A 

associação também oferece uma identificação entre os participantes, onde eles possam 
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compartilhar situações, construindo assim uma relação de afetividade proporcionando 

sensação de acolhimento à família e ao idoso.  

 

 

Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAZ foi fundada em 16 de agosto de 1991, 

em São Paulo. Com objetivo de agregar familiares, reunir familiares-cuidadores e 

profissionais cuidadores, em seu quadro associativo, propagando ações a pessoas acometidas 

pela Doença de Alzheimer, oferecendo apoio ao familiar /cuidador gerando assim vivências e 

conhecimentos. É uma associação civil e privada, sem fins lucrativos, que envolve pessoas 

com a Doença de Alzheimer e outras demências, cujo objetivo é ser o núcleo central em todo 

o País. 

 A associação teve como inspiração a princesa Yasmin Aga Khan por ter iniciado um 

movimento internacional, na qual fundou a ADI- Alzheimer’s Disease International, em 1984, 

após a morte de sua mãe, a atriz Rita Hayworth, que obteve o Alzheimer. E este fato ocorreu 

exatamente em 1995. 

Residindo em São Paulo, e atuando em todos os Estados por meio das regionais. A 

associação conta, atualmente, com 13 mil associados. O trabalho tem sido desenvolvido por 

vonlutários das áreas da saúde, educação, jurídica e outros, e por familiares de pessoas com a 

Doença de Alzheimer. A mesma sobrevive através de doações e iniciativa privada. Os outros 

recursos são obtidos através da produção de material informativo, treinamento de voluntários, 

manutenção das sedes de Regionais e Sub-regionais, Grupos de Apoio a familiares e Grupos 

de Assistência a idosos. 

Em razão disso a ABRAZ 5(2015), oferece informações e orientações através das 21 

regionais apoiando as pessoas a lidar adequadamente com a doença. Apoia, também, ações 

voltadas para o bem-estar e a defesa dos direitos do paciente, dos familiares e dos cuidadores, 

assim como para a integração entre profissionais que atuam na Associação e a articulação 

com a Rede de Proteção à Pessoa Idosa.  

De acordo com a Associação, o trabalho em grupo também beneficiado a construção de 

estratégias mais apropriadas para lidar com os idosos que apresentam quadros de perda 

progressiva dos neurônios causados pela doença de Alzheimer. As estratégias utilizadas pelo 

                                                             
Em vista que Abraz 5 Hoje mantém, cerca de 100 grupos de apoio em todo Brasil onde familiares e cuidadores 

possam compartilhar experiências, trocas de soluções de como encarar a doença, e lidar com seu cotidiano. A 

associação atende essencialmente, cerca de 4 mil familiares nas suas reuniões, que funcionam como 

multiplicadores, trazendo outros membros da família. 
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grupo de apoio juntos aos cuidadores tem como objetivo beneficiar uma interação apropriada, 

onde ele possa ter a suas necessidades atendidas. E os cuidadores participando do grupo de 

apoio poderão obter um ótimo preparo, favorecendo uma estimulação mais adequada ao idoso 

preservando assim por mais tempo.  

A associação promove, ainda, grupos de atendimento e estimulação cognitiva para 

idosos com Alzheimer e outras demências. Em algumas localidades, são oferecidos 

também grupos de estimulação física por meio de exercícios corporais e 

oportunidades de convívio social. Essas medidas são de fundamental importância, 

pois integram o tratamento não farmacológico, que têm como objetivo o aumento da 

qualidade de vida do doente e o retardamento do processo degenerativo, a partir da 

melhor utilização dos recursos disponíveis e da recuperação da autoestima do 

paciente. (ABRAZ, 2015). 

 

A Associação6 a firma que a disseminação informativa sobre a doença é um fator 

importante em seu trabalho visando com responsabilidade campanhas que possam expressar 

preocupações com os pacientes e familiares, promovendo a conscientização e a divulgação 

sobre a doença para atrair a mídia. A mesma, também é responsável em promover 

sistematização para o desenvolvimento de políticas públicas. Beneficiando a pessoa idosa, 

investindo na área da saúde voltada especificamente a esse público.  

No entanto a ABRAZ tem uma importância de acúmulos importantes conquistas em 

principais comissões nacionais e internacionais de Alzheimer, representados nos Conselhos 

Municipais, Estaduais e Nacionais da Saúde e no Conselho Nacional de Direitos do Idoso. 

A construção de Políticas Públicas é construída à medida que o cidadão apresente as 

suas necessidades pelo aumento da expectativa de vida e pelo o envelhecimento recente da 

população brasileira, levou o Governo Federal a adquirir conhecimento sobre as necessidades 

específicas dessa parcela da população.  A maior parte dos direitos do Idoso Foi constituída e 

garantida em 1988, que permitiu o surgimento do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Idosa nas instâncias Municipal, Estadual e Federal.  O ponto importante para o fortalecimento 

e a ampliação desses direitos ocorreu em 1999, com a portaria 1395/GM do Ministério da 

Saúde, contemplando a Política Nacional da Saúde do Idoso. Após as contínuas 

reivindicações em favor do idoso. Foi assinada a Lei n° 10.741, no dia 1° de outubro de 2003, 

do Estatuto do Idoso, abrangendo todas as áreas voltadas no interesse do envelhecimento. 

Alguns artigos da Lei ainda precisam ser regulamentados. Em 19 de outubro de 2006, a nova 

                                                             
6  De acordo com a associação ABRAZ os autores Caovilla, Carineu, (2002, p.147) menciona que os grupos 

congregam familiares e profissionais que unidos por suas vivências e conhecimentos desenvolvendo ações, 

visando o lado emocional e a atualização de informações sobre pesquisas, diagnósticos e tratamento da doença. 
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Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa foi aprovada, na portaria 2528/GM. Todo esse 

alarde fornece ferramentas para instituições em defesa dos direitos da pessoa idosa.  

Por conta disso, a Associação Brasileira de Alzheimer trabalha em favor do idoso, em 

especial aos fragilizados pela demência, que por causa da sua condição de adoecimento são 

impedidos de reclamar seus direitos a exercer a cidadania. Além do idoso a Associação acaba 

se estendendo a sua representação aos familiares e cuidadores, pelo seu envolvimento diário 

no atendimento aos pacientes, que sem condições buscam também seus direitos. Assim a 

ABRAZ por ser uma entidade tem o compromisso e a obrigação de intervir junto aos gestores 

municipais e federais garantindo o desempenho dos direitos atuais e para que sejam criadas 

novas políticas, a fim de manter essa faixa da população tendo todas as suas necessidades 

amparadas. 

Tendo em vista a sua importância nos conselhos, e nos movimentos de cidadania e em 

outros grupos de defesa de direitos do idoso, se dedica em favor da manutenção das 

conquistas dos direitos da pessoa idosa e opina nas políticas públicas destinadas a essa 

população, propondo novas demandas, além de inspecionar como a política está sendo 

conduzida para o idoso. 

 

3.1 Quais as intervenções utilizadas pelo grupo de apoio, capacitando assim o 

familiar/cuidador lidar com as necessidades diárias do portador 

 

Mediante a tais informações podemos dizer que a entidade vem oferecendo apoio à 

família desde o momento do diagnóstico até as etapas mais avançadas da doença. É bem 

verdade que muitos familiares se beneficiam tornando-se voluntários e acabam se tornando 

multiplicadores, somando e trocando experiências adquiridas. 

Esses benefícios que a Associação oferece: 

 A possibilidade de adquirir informações atualizadas sobre a doença e os tratamentos, 

aumentando a segurança de cuidado e a tomada de decisões; 

 Favorecimento o aceitamento da nova situação, que envolve mudanças significativas e 

uma nova qualidade de vida dos envolvidos; 

 Investimento na qualidade de vida de todos os que colaboram no cuidado do idoso 

com a Doença de Alzheimer; 

 Desenvolvendo um enfrentamento mais positivo e saudável da situação de 

adoecimento e perdas associadas; 
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 Favorecimento a interação com o idoso a partir de melhor compreensão das 

necessidades da pessoa com demência, seus sintomas e estratégias de manejo. 

 

 Sabendo-se que a associação é ordenada por coordenadores que podem ser um 

familiar-cuidador experiente ou um profissional das áreas da saúde. 

Visto que os Grupos de Apoio da ABRAZ estão divididos segundo estes dois enfoques: 

Informativos e Apoio Social e Emocional. 

Grupos Informativos 

 A associação utiliza informativos sobre a doença, tratamento, cuidados ao idoso com a 

demência, entre outros temas de interesse, são fornecidas através de palestra realizada por 

convidados especialistas e pelo coordenador do grupo de Apoio. Há também a participação 

ativa de cuidadores que fazem parte de grupos, que por meio de sua experiência, contribuem 

com o palestrante sobre o debate que esta sendo proposto. Esta modalidade de grupo auxilia o 

cuidador a compreender sobre a Doença da Alzheimer e a diagnosticar, bem como lidar, com 

sintomas e dificuldades dos pacientes. Trata-se de um espaço voltado para a aprendizagem de 

informações que contribuam para o melhor preparo dos cuidadores, tornando-os mais seguros 

e confiantes para uma relação de qualidade e com atenção às necessidades do idoso. As aulas 

lecionadas permitem esclarecer dúvidas e idéias erradas sobre a doença. 

 

3.1.1 Grupos de Apoio Social e Emocional 

 

Permitem trocas de experiências e reflexões. Compartilhando dificuldades do dia-a-dia. 

Tendo a oportunidade de descobrir como lidar com o doente no âmbito familiar. E garantem 

um melhor investimento de qualidade de vida e melhores recursos para lidar com o idoso. 

Os temas discutidos envolvem principalmente situações de dificuldades na rotina de 
cuidado (dar banho, oferecer medicamento), mudanças na vida pessoal e familiar 

após o adoecimento, necessidade de tomar decisões, problemas para lidar com 

alterações de cognição e comportamento do idoso com demência (sintomas da 

Doença de Alzheimer). Quando o coordenador for especificamente da área da saúde 
mental (psicólogo ou psiquiatra), há também espaço para um maior aprofundamento 

nas emoções, com favorecimento de soluções criativas e flexibilidade para 

mudanças com implementação de estratégias eficientes para superar problemas. 

(ABRAZ, 2015.). 

E para participar do Grupo Apoio não precisa de agendamento, pois se trata de uma 

associação aberta. O importante é que as pessoas tenham comprometimento para 

comparecerem as reuniões e que já tenham contato com pessoas que têm a doença de 
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Alzheimer para que haja integração e identificação mútua entre os participantes. Vale retificar 

que algumas atividades desenvolvidas para familiares-cuidadores requerem inscrição e 

envolvem projetos locais com atividades específicas 

3.1.2 Grupos de convivência 

 

São atividades, que visa buscar a satisfação pessoal e lazer, desenvolvidas por algumas 

Regionais, dirigidas a familiares-cuidadores e/ou pacientes, com o objetivo de promover a 

socialização dos participantes, que se encontram isolados e com poucas oportunidades. Para 

atividades extradomiciliares. , alguns grupos funcionam o ano todo, porém a maior parte 

costuma ocorrer de vez em quando.  

 

Os encontros são programados com antecedência, incluindo atividades: como passeio a 

parques, cinemas ou festas em datas comemorativas.  

        Grupos de estimulação cognitiva para idosos com Alzheimer e seus familiares. 

 

        Como benefício, esses grupos: 

 Investem na interação com o familiar-cuidador; 

 Na estimulação cognitiva e social adequada à fase da doença; 

 E no favorecimento da autonomia do idoso pelo maior tempo possível, dentro de suas 

reais possibilidades. 

 

       Por tais razões venho ressaltar que tão é importante um grupo de apoio, que não vem 

somente por fins lucrativos, mas, que tem objetivo único, que é fazer a diferença na sociedade 

visando assim uma qualidade de vida do idoso que atualmente seus direitos e é deixado de 

lado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Estudo permitiu conhecer um pouco sobre o conceito da Doença de Alzheimer, seus 

sintomas, diagnóstico e os tratamentos. Em virtudes dessas considerações, quando se é 

diagnosticado a Doença de Alzheimer no membro da família gera uma crise no grupo 

familiar. Nas fases inicia da doença de Alzheimer, o próprio doente não consegui reconhecer 

estes déficits neurológicos, arranjando sempre uma desculpa para justificar estas falhas. Como 

o paciente não se dá conta da doença, muitas vezes os familiares também demoram a perceber 

tais mudanças. Conforme o avanço da doença, a família começa a notar que os sinais e 

sintomas começam a ficar evidência e já não mais se encaixam no que as considera natural 

para idade.  

Com esse estudo por tais razões, foi possível fazer uma pesquisa bibliográfica 

analisando as mudanças ocorridas na vida dos familiares e cuidadores. Constata-se que de 

uma forma geral, que os cuidadores adoecem psicologicamente, pois além de receberem a 

notícia de que um membro querido está com a doença, recebem ainda o impacto de que agora 

terá que cuidar desse paciente. A família acaba por sofrer com as mudanças ocorrentes no 

cotidiano e as mudanças físicas, como dormir mal, o estresse e a ansiedade. O medo de ver o 

familiar sofrendo por si só, já gera toda essa mudança na vida e na saúde desses cuidadores. 

Com esse estudo, foi possível verificar por tais razões compreensão da importância da família 

e de um grupo de apoio.  

Considerando que o familiar que cuida de um idoso com Doença de Alzheimer, realiza 

um cuidado solitário e por muitas vezes anônimo, uma vez que, ao receber a notícia da 

doença, muitas vezes nos consultórios médicos, vai para casa com seu doente e é lá que vai 

aprendendo a cuidar, à medida que a doença se agravando. Até certo ponto ele é pego de 

surpresa, algo que não deveria acontecer, visto que a falta de preparo é grande geradora do 

estresse do cuidador. Nesse sentido, os grupos de auto-ajuda e as associações, como no caso a 

Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAZ), têm realizado um trabalho de um apoio social 

extraordinário, uma vez que têm a intenção de apoiar, auxiliar as famílias que cuidam de 

doentes com Alzheimer. Em compensação, algumas medidas começaram a surgir em relação 

ao atendimento da população idosa e das famílias que padecem com a Doença de Alzheimer. 

 Estes grupos agregam familiares e profissionais que unidos por suas vivências e 

conhecimentos, desenvolvem ações concretas visando o suporte emocional e a atualização de 

informações sobre pesquisas, diagnóstico e tratamento da doença. O grupo oferece aos 

familiares e cuidadores a oportunidade de eles conhecerem melhor a doença, seus sintomas e 



27 
 

efeitos. Com objetivo o aumento da qualidade de vida do doente e o retardamento do processo 

degenerativo, a partir da melhor utilização dos recursos disponíveis e da recuperação da auto-

estima do paciente. E posso considerar o que me motivou neste trabalho em falar sobre 

acolhimento familiar nos cuidados aos portadores da Doença de Alzheimer, foi a descoberta 

neste ano de 2015, a doença do meu pai, que hoje é portador da Doença, tendo em vista que a 

falta que faz um grupo de apoio na área de saúde. Até porque muitos não têm o conhecimento 

sobre a doença que a cada dia vem crescendo. A verdade é que a família sai de mãos atadas, 

não sabendo como lidar com a situação.  

A dificuldade de acreditar no diagnóstico foi muito difícil para eu absorver, o que dirá a 

minha família, mas graça ao meu conhecimento por ser estudante de psicologia, tive a 

oportunidade de saber conduzir a situação. Não vou negar que está sendo fácil, pois não está, 

saber que seu ente querido pode não te conhecer mais? O medo de ver o familiar sofrendo, 

quando não se lembra de algo. Em verdade afirmo, o quanto é difícil lidar com essa doença. E 

da não aceitação de minha mãe que até hoje não aceitou a doença. Ter a noção de que tenho 

que ser forte para saber conduzir tudo isso. Com esse estudo, foi possível descobrir a 

importância de um acolhimento familiar, a necessidade de um grupo de apoio, que possa 

confortar o familiar nesse momento tão difícil.  

De acordo com todo trabalho realizado vejo o quanto é importante sim o apoio de um 

grupo familiar, que saiba acolher pessoas que não têm a oportunidade como eu, de conhecer a 

doença de Alzheimer, e de como lidar com ela. Por tais razões afirmo que foi uma tarefa 

difícil para mim, separar a emoção da razão. Tentando conduzir da melhor forma este 

trabalho, mas acredito que eu tenha conseguido passar o que realmente eu queria. O valor de 

um acolhimento familiar em uma família, que tendo um idoso adoecido, também necessita de 

cuidados. Criando assim o alicerce cujo objetivo é à melhor qualidade de vida para ambas as 

partes. E de melhor enfrentamento da doença. 
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