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Vivência dos familiares cuidadores de 

idosos com doença de Alzheimer 
 

Este é um estudo de campo exploratório, descritivo, com análise qualitativa que objetivou descrever o 
cotidiano do familiar cuidador da pessoa idosa com Doença de Alzheimer, além de discutir a vivência desse 
familiar e compreender como a sua prática influencia na melhoria do tratamento e na qualidade de vida 
desse idoso. O estudo permitiu desvelar o cotidiano da vida desses familiares cuidadores, além de 
demonstrar que estão sempre em busca de novos conhecimentos sobre a patologia e sabem da importância 
do cuidado como fator contributivo ao tratamento do idoso com DA. Destaca-se também como possibilidade 
de ampliação do campo profissional para o Enfermeiro que pela educação em saúde pode formar 
cuidadores. 
Descritores: Saúde do Idoso, Doença de Alzheimer, Enfermagem Geriátrica.  
 
This is a study exploratory, descriptive with a qualitative approach aimed at describing the routine of the 
caregiver of the elderly person with Alzheimer’s disease, discussing the family life and identifying what 
knowledge those caregivers have on the pathology and understanding the influence their practice has on 
the treatment improvement and the elderly life quality. The research has permitted reveal the family 
caregivers, however demonstrate their will to get new knowledge on the disease and their importance in 
the elderly treatment. It can also be highlighted the importance of such study as a possibility for the nurse to 
train caregivers through health education.  
Descriptors: Health of the Elderly, Alzheimer Disease, Geriatric Nursing  
 
Este es un estudio de campo exploratorio, descriptivo, con análisis cualitativo, y que objetivó describir el 
cotidiano del familiar cuidador de la persona anciana con enfermedad de Alzheimer, además de discutir la 
vivencia de este familiar y comprender como su práctica influencia en la mejoría del tratamiento y en la 
calidad de vida de ese anciano. El estudio permitió desvelar el cotidiano de la vida de esos familiares 
cuidadores, además de demostrar que están siempre en búsqueda de nuevos conocimientos sobre la 
patología y saben de la importancia del cuidado como factor contributivo al tratamiento del anciano con DA. 
Se destaca también como posibilidad de ampliación del campo profesional para el Enfermero que por la 
educación en salud puede formar cuidadores. 
Descriptores: Salud del Anciano. Enfermedad de Alzheimer. Enfermería Geriátrica 
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INTRODUÇÃO 

 sociedade brasileira está passando pelo 
processo de envelhecimento da sua 
população, neste sentido está ocorrendo um 

aumento significativo na prevalência de doenças 
crônico-degenerativas, sendo a mais comum a 
Doença de Alzheimer (DA)1. 

A DA é uma enfermidade crônico-
degenerativa que se caracteriza por um declínio 
progressivo nas áreas de memória, cognição, 
julgamento, comportamento e sua progressão 
demanda cuidados especiais, função esta 
realizada pelos cuidadores que desempenham um 
papel essencial na vida dos idosos com DA2. 

A 
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Assim surgiu uma ocupação que é a do 
cuidador familiar que desempenha um papel 
importante na vida das pessoas com a DA, por isso 
ele necessita de uma preparação por 
aconselhamento de profissionais e dos serviços de 
saúde para a adaptação à nova realidade já que, às 
vezes, desconhece as condutas adequadas diante 
das manifestações psiquiátricas e 
comportamentais e das exigências da doença. 
Esse cuidador está sujeito à situação de 
sobrecarga e de desgaste físico, mental e 
emocional quando realiza atividades cotidianas 
do cuidado ao idoso com Alzheimer3. 

Assim, este estudo tem como objetivo 
descrever o cotidiano do familiar cuidador da 
pessoa idosa com Doença de Alzheimer, além de 
discutir a vivência desse familiar e compreender 
como a sua prática influencia na melhoria do 
tratamento e na qualidade de vida desse idoso. 
 
METODOLOGIA 
Trata-se de estudo de campo exploratório, 
descritivo, com análise qualitativa realizado no 
período de fevereiro a junho de 2011 na cidade de 
Teresina- Piauí, no qual foram coletadas 
informações que descrevem e discutem a prática 
do familiar cuidador de idoso com Alzheimer 
desenvolvido com dez sujeitos. Os critérios de 
inclusão foram: familiares cuidadores que 
acompanham diretamente o idoso, que 
permaneçam com eles durante grande parte do 
tempo; ser cuidador informal. E de exclusão: 
cuidadores que recebam alguma remuneração 
para tal função. A pesquisa foi submetida ao 
Comitê de Ética em Pesquisa- CEP da FACID 
(Faculdade Integral Diferencial) e aprovada pelo 
Protocolo nº 425/10.  

Utilizou-se a entrevista semiestruturada 
com roteiro de pesquisa cujas falas foram 
gravadas e transcritas a posteriori após escuta 
atenta. Para preservar a identidade dos 
pesquisados se nomeou as falas dos mesmos com 
nome de flores. A análise buscou desvelar o 
fenômeno, da qual emergiu três categorias 
temáticas: a responsabilidade do processo de 
cuidar; a vivência do cuidador no cotidiano; a 
influência do cuidado no tratamento do idoso com 
doença de Alzheimer. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os cuidadores familiares configuraram-se todos 
do gênero feminino, sendo oito filhas e duas netas, 
em uma faixa etária de 28 a 58 anos, a maioria 
procedente de Teresina, Piauí sendo sete com 
ensino superior completo e três com segundo 
grau completo, e apenas dois possuíam curso de 
cuidadora. Não foram relatadas dificuldades 

financeiras, visto que todas declaram ter em 
média de três a oito salários mínimos.  
A responsabilidade do processo de cuidar 
A complexidade da doença crônica progressiva 
repercute de tal forma sobre a família como um 
todo e, especialmente sobre o familiar 
responsável em prover os cuidados no domicílio, 
e na maioria das vezes, ele desconhece as 
condutas adequadas frente às manifestações das 
doenças e às exigências de cuidar do idoso 
fragilizado, assumindo, em geral, uma função que 
lhe foi imposta pela circunstância. 

Geralmente, o cuidador é aquela pessoa 
da família que está mais próxima ao idoso, a que 
mora junto ou com quem ele passa a residir. A 
proximidade física está intimamente relacionada 
ao grau de parentesco e a uma proximidade 
afetiva. No Brasil, há uma tradição de que o 
cuidado de um familiar por limitações 
decorrentes da idade deve ser desenvolvido pela 
própria família4,5. 

Com as perdas das capacidades do idoso, 
devido ao agravamento de doenças crônicas, ele 
passa a depender de alguém da família que 
assume a responsabilidade do cuidar e, muitas 
vezes, esse processo é centrado em uma única 
pessoa. Analisando as falas, observa-se que as 
cuidadoras relatam sobre o encargo da 
responsabilidade do processo do cuidar: 
Comecei a perceber que ninguém se preocupava 
com ela, ninguém se mexia. Tudo dela é comigo. 
Hoje em dia ela mora comigo (Cerejeira). 

Quando um dos membros da família se 
compromete com o processo de cuidar, os demais 
se esquivam dele, não significando que se omitam 
em compartilhar questões financeiras, opiniões, 
sugestões e críticas4. 

A maneira como as famílias lidam e se 
organizam para assumir o papel do cuidado é 
variada. Ressalta-se, neste contexto a valorização 
da divisão da tarefa de cuidar como fator 
importante para a sua qualidade de vida6. 

Os familiares homens, principalmente os 
filhos, geralmente se esquivam da 
responsabilidade do cuidar. Além disso, eles 
prestam um cuidado diferenciado da mulher 
cuidadora, ficando caracterizado através dos 
depoimentos que eles não dispõem de paciência 
necessária, muito menos de uma estrutura 
psicológica para suportar a nova situação, 
conforme mostra o discurso: 
Filhos são todos homens e eles são complicados 
para cuidar, ter paciência. Às vezes, eles são 
grosseiros com ela (Antúrio). 

A mulher é vista como mais adaptada à 
assistência, devido a uma atitude inata ou por ter 
cuidado muitas vezes no passado, e por serem 
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O cuidado 
constitui uma 

experiência que 
produz 

repercussão no 
processo de viver 

do cuidador, 
envolvendo 

alterações em sua 
saúde física, 

emocional e social. 

culturalmente preparadas desde a infância para 
exercer a maternidade, a tarefa de atender a todas 
as necessidades do familiar. Para os homens, as 
atividades relacionadas ao ato de cuidar, tais 
como dar banho, trocar a roupa, supervisionar a 
alimentação e a higiene, são vividas de forma 
constrangedora, pois possuem maior dificuldade 
em exercer esse cuidado por razões 
socioculturais. Cuidadores masculinos encaram o 
processo do cuidar de um modo objetivo, 
instrumental e prático, e cuidadoras tendem a 
uma abordagem subjetiva e emocional7. 
A Vivência do cuidador no cotidiano 
As manifestações sobre o cotidiano do cuidar ao 
idoso com DA no domicílio emergiram das 
narrativas descritas pelas cuidadoras, fazendo 
referência às suas dificuldades diárias. Na 
dinâmica familiar há uma intensa mudança, 
sobretudo para elas, que necessitam reestruturar 
seu cotidiano e realizar adaptações nem sempre 
cômodas, como se pode identificar nos 
depoimentos: 
É muito bom quando ela passa o período comigo, 
mas não deixa de ser cansativo (Iris). 
No começo era muito difícil, fiquei muito 
estressada, muito depressiva (...). É cansativo, 
estressante. Outra pessoa não 
aguenta, só os filhos mesmos 
(Angélica). 

As cuidadoras, por se 
dedicarem intensamente ao 
cuidado, apresentam um grande 
cansaço e enfrentam 
dificuldades, reconhecendo a 
necessidade de serem cuidadas. 
Este processo do cuidado está 
vinculado ao passado, algo que o 
idoso familiar foi. Ao mesmo 
tempo em que o cuidar pertence 
ao tempo cronológico presente, 
exigindo assim tolerância por 
parte do cuidador8. 

Devido à nova situação 
vivenciada, os cuidadores 
buscam obter um apoio emocional decorrente da 
sobrecarga do cuidado à que estão expostos, como 
se evidenciam nos depoimentos:  
Busco vê essa questão do apoio emocional, porque 
às vezes não é fácil para gente também (Gardênia). 

. Além disso, a doença surge como algo 
inesperado, exigindo conhecimento específico e 
habilidades, sobrecarregando-o com uma intensa 
jornada de trabalho, além de exigir preparação 
psicológica pelo fato de acompanhar a progressiva 
degeneração funcional de um ente querido5. 

Alguns dos responsáveis pelo cuidado no 
domicílio apresentaram um tipo de problema de 

saúde relacionado com a atividade do cuidar. 
Assim, para que essas cuidadoras possam 
suportar esse desgaste físico, mental e emocional 
que são acometidas, é importante que busque 
auxílio para que no futuro próximo não existam 
pessoas muito doentes pela atividade que 
desempenha, conforme expressam os relatos: 
 
Estou com as taxas da tireóide baixa e o médico diz 
que é cansaço, estresse (...). Cheguei a um extremo 
cansaço, quero deitar e fica olhando para a 
televisão de perna pro ar, sem ter hora pra fazer 
comida, sem ter hora para fazer tudo (Crisântemo). 

Visualizando os relatos trazidos pelos 
sujeitos, verifica-se que a convivência com a 
pessoa que possui a Doença de Alzheimer se 
destaca pela sobrecarga de situações estressantes, 
desgastantes e que muitas vezes adoecem o 
cuidador9. 

O cuidar implica em desgaste tanto 
emocional quanto físico, o cuidador deve 
disponibilizar um tempo somente para ele, no 
intuito de se distrair e, assim, estar preparado 
mentalmente e fisicamente para não 
comprometer o cuidado prestado. A atenção aos 
cuidadores de pacientes com Alzheimer é 

essencial, pois se reflete em 
uma melhor qualidade de vida 
não só para o cuidador, mas 
também para o doente2,10. 

O idoso com Alzheimer 
torna-se completamente 
dependente de seu cuidador, e 
este, nesse contexto necessita 
adaptar-se e ajustar sua vida 
diante dos novos problemas, 
por mais difíceis que sejam. 
Desse modo, é inevitável 
alterações na vida pessoal, 
social, afetiva e profissional, 
podendo ser observado pela fala 
das depoentes: 
Alterou também a forma do 
relacionamento com meu marido 

e filhos, porque sempre tento fazer ela se sentir útil, 
procuro adaptar-me à situação dela (Cerejeira). 
Eu me aposentei para ficar em função dela 
(Girassol). 

Geralmente, a divisão de limites entre a 
vida do paciente e a do cuidador desaparece, pois 
o cuidador passa a experimentar a vida de seu 
familiar doente intensamente, a fim de que nada 
lhe falte. Conviver com esse familiar é abdicar de 
muitos pontos em sua vida em prol do outro, o 
que leva a um risco substancial de adoecimento 
pessoal9. 
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O impacto em reconhecer que o indivíduo 
tem uma doença sem cura é significativo para os 
familiares, pois junto vem a mudança de 
identidade do idoso que é característica da 
doença, já que antes o idoso tinha uma vida ativa e 
com o tempo se torna cada vez mais dependente 
de seu cuidador, como destacam nas falas: 
(...) a mamãe já foi uma pessoa como nós (...). O que 
a gente faz hoje ela já fez (Iris). 

A fase inicial para a família é difícil 
porque eles possuem uma imagem do idoso 
construída ao longo de anos de convivência e 
relacionada com os papéis que ele desenvolvia 
socialmente. Assim, com a progressão da doença a 
família vai refazendo a imagem desse idoso. O 
próprio portador muitas vezes pode estar 
percebendo seus lapsos4. 

Pode-se perceber nas falas que, apesar de 
cansativo e estressante no processo de cuidar, as 
participantes procuram ajudar sempre e se 
dedicam com empenho para que seu familiar 
idoso possa ter uma vida mais amena pela 
situação em que se encontra. A aproximação 
dessas cuidadoras não está fundamentada apenas 
no grau de parentesco, mas também na existência 
de uma afetividade, denotando um ato de prazer, 
afeto e retribuição, conforme descrevem os 
conteúdos das falas: 
Eu me sinto compensada, mesmo vendo que às 
vezes deixo de lado alguma coisa minha 
(Helicônia). 

Evidenciou-se que as cuidadoras, sendo 
seres do cuidado, desejam e querem cuidar com 
carinho, amor, tolerância e paciência, respeitando 
seu familiar idoso em sua existencialidade8. 
A influência do cuidado no tratamento do idoso 
com DA 
Foram unânimes nas declarações das depoentes a 
ressalva sobre a importância do cuidado na 
melhoria da qualidade de vida do idoso com DA. 
Destacaram que sem o seu cuidado, 
especificamente, talvez seu familiar estivesse em 
situação de perigo. Além disso, a união do 
conhecimento sobre a doença com prática da 
assistência refletirá na qualidade desse cuidado, 
conforme expressa o relato: 
Melhorou muito a qualidade de vida dela, se eu não 
tivesse vindo morar aqui, ela estaria pior ou já teria 
falecido (Jacinto). 

O paciente com Doença de Alzheimer 
torna-se, com o decorrer da doença, dependente 

dos familiares, e a qualidade de vida dos pacientes 
com demência depende, primordialmente, 
daqueles que são responsáveis pelo seu cuidado11. 

Além da influência do cuidado prestado 
pelas participantes da pesquisa, torna-se 
relevante a importância da força de vontade do 
idoso com DA em querer um melhor resultado 
sobre sua qualidade de vida, podendo ser visível 
uma contrapartida positiva como resposta pelos 
cuidados prestados como mostram os discursos a 
seguir: 
Os cuidados são importantes porque não podemos 
deixar de fazê-los, mas também é importante a 
vontade de viver dela (...) por isso ela tem vivido 
mais tempo (Iris). 

O prazer no cuidado prestado foi 
associado a momentos em que o idoso reconhecia 
os cuidados oferecidos, fosse por meio de 
manifestações de consciência, fosse de um 
sorriso; ver o idoso bem e sentindo-se útil12. 

Uma das entrevistadas destacou que, 
além dos cuidados prestados por ela, torna-se 
importante a complementação da assistência ao 
idoso por profissionais da saúde, como na fala: 
Por mais que a gente se prepare não é suficiente, 
porque você é só cuidador, só faz companhia, não é 
profissional de saúde, o ideal seria ter esse 
acompanhamento (Crisântemo). 

A falta de conhecimento sobre as 
modificações que acompanham o processo de 
envelhecimento, e ausência de orientação e 
suporte ao cuidador, interfere na qualidade do 
cuidado prestado e na qualidade de vida dos 
cuidadores que também estão envelhecendo. 
Torna-se relevante, que o enfermeiro, juntamente 
com os demais membros das equipes de saúde, 
empreenda esforços para priorizar as ações 
voltadas à prevenção de doenças e agravos à 
saúde da população, tendo em vista o 
envelhecimento saudável13. 

Nesse sentido, a Enfermagem pode 
contribuir e desempenhar seu papel, por meio do 
uso de suas atribuições e competências 
profissionais, para orientar familiares e 
cuidadores, realizar grupos de auto-ajuda, visitas 
domiciliares e consultas de enfermagem, pautadas 
na utilização de instrumentos que avaliem a 
condição cognitiva e funcional do idoso, como 
ponto de partida para um programa de 
atendimento e avaliação da sobrecarga do 
cuidador3. 

 
CONCLUSÃO 
Observou-se que cuidar de uma pessoa com DA é 
difícil momentos requerendo paciência, dedicação 
e, sobretudo, uma assistência que merece a 
divisão de tarefas entre os familiares, visto que os 

cuidados exigem atenção integral, gerando grande 
desgaste físico e emocional para aqueles que 
lidam diretamente com o doente, além de exigir 
conhecimentos sobre a patologia e de condutas 
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adequadas frente às manifestações dos sinais e 
sintomas. 

O idoso com Alzheimer torna-se 
dependente de seu cuidador, e este, nesse 
contexto necessita adaptar-se e ajustar sua vida 
diante dos novos problemas, por mais difíceis que 
sejam já que são inevitáveis alterações na sua vida 
pessoal, social, afetiva e profissional. Desse modo, 
o cuidador deve ser visto também como pessoa 
que necessita de atenção, cuidados, apoio e 
informação diante da nova situação vivenciada.  

Apesar de cansativo e estressante o 
processo de cuidar, as cuidadoras procuram 
ajudar e se dedicam com empenho para que seu 
familiar idoso possa ter uma vida mais qualidade 
apesar da situação que se encontra e 
demonstraram a importância que o cuidado 
exerce na melhoria do tratamento do idoso com 
DA. Referem que sem o seu cuidado, 
especificamente, talvez seu familiar estaria em 
situação de perigo, e a união do conhecimento 
sobre a doença com prática da assistência reflete 
na qualidade desse cuidado.  

A ação de cuidar exercida pelos familiares 
merece destaque por parte dos profissionais de 

saúde, principalmente o Enfermeiro, visto que 
este presta assistência à pessoa doente e ao 
cuidador, e também é responsável em relação aos 
cuidados com a saúde. Além disso, a pesquisa 
trouxe o alerta de superação do modelo 
biomédico, direcionado apenas à patologia e se 
esquece do meio vinculado ao indivíduo doente, 
que foi enfoque deste estudo: o cuidador, que 
necessita de informação e apoio para suas 
dificuldades. 

Foi possível compreender que há uma 
vertente a ser considerada como a ampliação do 
campo profissional para o Enfermeiro que pode 
promover ações que envolvam a capaciação de 
cuidadores, através de cursos onde os mesmos 
possam aprender a realização do cuidado com as 
suas limitações permitidas para desempenhar seu 
papel. Neste sentido, os profissionais enfermeiros 
devem estar atentos para um novo mercado de 
trabalho de preparação da mão de obra para o 
cuidado com a pessoa idosa não só com DA, mas 
também com outros problemas de saúde que 
envolve a senectude e que se apresenta neste 
milênio.  
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