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RESUMO 

 

Com o referido tema pretende-se por meio da pesquisa e revisão da literatura científica 

alcançar o objetivo almejado que é descrever a doença de Alzheimer (DA), como também 

apresentar métodos que influenciam no comportamento do doente. Dessa maneira, é importante 

dar ênfase ao tratamento dessa demência, sendo louvável também ao conhecimento do acadêmico 

da Psicologia, além de discorrer sobre seu histórico e conceito, abordar fundamentando os 

possíveis tratamentos e acompanhamento interdisciplinar, nos aspectos medicamentosos, da 

contribuição da Psicologia e fundamentalmente da família ou cuidador, tendo em vista a qualidade 

de vida do indivíduo. Entretanto, conclui-se que é a doença de Alzheimer caracterizada 

primordialmente por demência, que até os dias de hoje não há um diagnóstico preciso relativo à 

sua regressão ou cura, mas há a melhora com o tratamento farmacológico, a intervenção 

psicológica com a terapia comportamental e de grupos socioeducativos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com a crescente elevação da expectativa de vida, mundialmente, resultando em uma maior 

população de idosos, particularmente nos países mais desenvolvidos, surgiram doenças 

consideradas da terceira idade, as quais nas últimas décadas vêm sendo investigadas e reconhecidas 

nos meios médico e científico. Dentre essas doenças, as demências senis aparecem com grande 

incidência e a sua importância vem sendo constantemente investigada. (PASCALE, 2002).  

Pascale (2002) postula que, tendo em vista ser necessário buscar a qualidade de vida ao 

idoso acometido pela doença de Alzheimer, justifica-se a origem do interesse em desenvolver o 

respectivo tema, pois trata-se de uma patologia que incapacita o indivíduo a ponto de perder sua 

identidade, perante as severas complicações, de modo a ser necessária a descrição de vários pontos 

de vistas dos estudiosos abaixo mencionados, mesmo que sejam esses semelhantes.  

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

se manifesta por deterioração cognitiva, comprometimento progressivo das atividades de vida 

diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais, que 

geralmente se apresenta na terceira idade (BRASIL, 2007).  

Dessa forma, sendo a doença de Alzheimer uma demência, a qual degenera a capacidade 

cognitiva e a reminiscência fundamentalmente da pessoa idosa, fato esse que, o problema em 

questão é, bastam as contribuições e intervenções da Psicologia à pessoa com demência e quais as 

intervenções que proporcione benefícios à qualidade de relacionamento entre família cuidadora e 

o paciente? E, almejando responder a tal questionamento, delineia-se o objetivo que é analisar os 

conceitos da referida patologia, as contribuições e possíveis intervenções da Psicologia ao paciente 

com essa doença. 

Considerando o acima almejado, no intuito de alcançar o objetivo proposto têm-se os 

objetivos específicos, como, descrever o conceito da doença de Alzheimer, identificar a definição 

da faixa etária considerada idosa ou terceira idade; descrever as possibilidades do tratamento 

https://www.facebook.com/psicologia.pt
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 13.05.2018 

 

Eliene da Silva Targino, Wenner Daniele Venancio dos Santos  3 facebook.com/psicologia.pt   
 

medicamentoso e a contribuição interventiva da Psicologia à reabilitação cognitiva para a pessoa 

com Alzheimer e familiares cuidadores.    

Dada a importância ao assunto abordado, na primeira seção se discorreu o conceito 

histórico e caracterizações da Doença de Alzheimer, em que os estudos epidemiológicos da 

demência, realizados em diversos países, de forma unânime relataram que a maior prevalência 

apresentada foi de taxas gerais, em todo o mundo a partir dos sessenta e cinco anos de idade 

(BOTTINO et al., 2002).  

A segunda seção dispõe do ponto de vista de diversos pesquisadores sobre as manifestações 

da DA, enquanto meios favorecedores para o diagnóstico, a terceira se abordou do 

acompanhamento familiar e do cuidador à pessoa com DA na terceira idade ou idoso, a quarta 

seção por sua vez, discorre-se sobre o tratamento medicamentoso e por fim, a quinta seção, a 

contribuição da Psicologia à reabilitação cognitiva da pessoa com Doença de Alzheimer. 

 Entretanto, na tentativa de se obter o proposto, o desenvolvimento deste trabalho terá como 

parâmetros a pesquisa bibliográfica, seguido da verificação e de análise das teorias que nortearão 

a respectiva elaboração, dessa monografia, de modo que facilite a compreensão do que é Doença 

de Alzheimer as contribuições da Psicologia e família e cuidador, pois são um dos objetivos da 

Psicologia sugerir e buscar caminhos numa perspectiva de qualidade à reabilitação da pessoa.  

 

2. CONCEITO HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÕES DA DOENÇA DE ALZHEIMER 

 

Dentro de um contexto histórico, de acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS 

(2005) conceitua-se a Doença de Alzheimer ou DA, como uma patologia cerebral degenerativa 

primária, de etiologia desconhecida, com aspectos neuropatológicos e neuroquímicos 

característicos. Instalando-se usualmente, de modo insidioso e desenvolve-se lentamente, mas 

ocorrendo de forma continua, em um período de anos, podendo ser a curto, médio ou longo prazo, 

como dois ou três anos, mas ocasionalmente, pode ser consideravelmente mais tempo.   

A doença de Alzheimer tem sua maior ênfase entre 1816 e 1850, os psiquiatras franceses a 

conceituaram como quadros de Demências senis de forma crônica e irreversível, sendo que essas 

descrições conhecidas até os dias de hoje também como DA. Essa patologia nesse período foi 

pouco conhecida e somente a partir de 1960 houve uma evolução através dos estudos da histologia 

das demências senis (PASCALE, 2002). 
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 Vale lembrar que o termo Alzheimer, teve sua origem devido o nome do médico psiquiatra 

Alois Alzheimer, pois foi ele que por muito tempo pesquisou em seus pacientes, nomeando e 

diagnosticando em 1906, a patologia.  A paciente estudada foi Auguste Deter, aparentemente com 

saúde, com apenas cinquenta e um ano de idade, perdendo rapidamente condições de cuidar-se, 

vindo a óbito quatro anos após a descoberta. (ABRAZ, 2012). 

 A família Auguste permitiu doutor Alzheimer analisar seu cérebro, sendo descritas diversas 

alterações, as quais atualmente são enfatizadas como alterações das placas senis, por receber essas 

grandes quantidades de proteína beta-amiloide, substância produzida em excesso e os emaranhados 

neurofibrilares, frutos da hiperfosforilação da proteína tau, além da redução do número de 

neurônios e das ligações entre eles, ocorrência essa conhecida como sinapses, levando o cérebro 

sofrer progressivamente uma diminuição do seu volume. (ABRAZ, 2012). 

Dessa forma, patologias como Alzheimer na fase da vida de terceira idade, a Doença de 

Alzheimer é a patologia mais comum e, conforme dados do American Health Care Association 

(A.H.C.A.), nos Estados Unidos, a DA responde por, no mínimo, 50% de todas as demências, 

tornando-se o distúrbio geriátrico de ordem psíquica mais frequente (PASCALE, 2002). 

 As fundamentais características conceituais à doença de Alzheimer são sintomas que 

começam leves, em que o próprio paciente percebe o esquecimento, apresentando perda 

significativa da memória recente, se perde na colocação das palavras, sem noção de tempo e 

espacial, sem iniciativa às decisões e motivação, de modo a evidenciar quadro depressivo, 

intolerante e geralmente torna-se uma pessoa agressiva e totalmente sedentária (ABRAZ, 2012). 

 Passando dessa fase, a doença evolui para o nível moderado, agora é tão evidente a perda 

da memória que esquece até o nome dos membros mais próximo da família e sem condições dos 

seus autocuidados, com alucinações e falta de higiene e sem possibilidade de expressão, 

desencadeando então, a fase grave, onde o doente fica totalmente esquecido, com as funções 

cognitivas bem comprometidas e até mesmo com dificuldade em se alimentar, perde a coordenação 

motora e com desconhecimento do ambiente residencial, muitas vezes precisa de ajuda para 

caminhar, sendo necessária uma cadeira de rodas ou ficar em estado vegetativo até a morte, se caso 

não tenha os cuidados e acompanhamentos especializados precisos para o controle (ABRAZ, 

2012). 

Complementando sobre a doença de Alzheimer, Lyra; Duque e Martins (2013) discorrem 

que: 
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A demência é um problema de saúde pública de grandes proporções. Em estudos 

longitudinais, a prevalência da demência aumenta exponencialmente com a idade, até 

atingir 90 a 95 anos e nesta faixa etária avançada existem dúvidas se a prevalência 

continua a crescer. Nos Estados Unidos, no ano de 2000, os custos com a demência 

foram avaliados em 412 bilhões de dólares e as estimativas indicam que, por volta de 

2050, existirão cerca de 14 milhões de americanos afetados pela doença (LYRA; 

DUQUE e MARTINS, 2013). 

 

Para Caixeta e col., (2012), no futuro ainda surgirão novas descobertas a cerca da doença 

de Alzheimer, principalmente na área da neurociência, e também dos avanços advindos da 

genética, da neuropatologia, da biologia molecular, da neuroimagem e dos conhecimentos que 

propiciará resultados diagnósticos mais precoces antes mesmo da manifestação dos sinais clínicos 

da demência. 

 Na busca de um conceito que identifique a doença, nos últimos 30 anos, muitos são os 

consensos, os quais identificam iluminam critérios muito parecidos entre si, apresentados no corpo 

de manuais diagnósticos como a Classificação internacional de doenças e problemas relacionados 

à saúde (CID-10) e o Manual diagnóstico de transtornos mentais (DSM-IV), ou ainda, na forma de 

critérios estabelecidos por entidades científicas altamente qualificadas, contudo, sempre se tem os 

mesmos resultados, como a referência a faixa etária e os mesmos sintomas, da perda de memória, 

etc. (CAIXETA e col., 2012). 

 Segundo a OMS (2005) o CID – Décima Classificação Internacional das Doenças, 

conceitua também a DA ou MA – Mal de Alzheimer como uma doença que degenera o 

funcionamento do cérebro, de forma primária, de etiologia desconhecida que representa 

características neuropatológicas e neuroquímicas. O transtorno se inicia em geral de maneira 

insidiosa e lenta, e sua evolução decorre de maneira progressiva durante o período de anos, (OMS, 

2005).  

Em busca de evidenciar um conceito mais preciso do que é a doença de Alzheimer nas 

últimas décadas surge um interesse maior em pesquisar, de modo que:  

 
Em suma, assiste-se à falência progressiva de todas as atividades mentais, para levar 

nalguns anos a um estado vegetativo em que só continuam intactas as funções vitais e 

da vigília. A doença de Alzheimer é por isso o centro de investigações muito ativas 

atualmente e de interesse muito especial ligado ao fato de se equiparar muitas vezes 

uma entidade inicialmente considerada distinta, a demência senil, que ocorre em 

indivíduos com mais de 70 anos, cujas lesões microscópicas são qualitativamente 

similares. Esta assimilação, juntamente com o envelhecimento da população no 

Ocidente, faz considerar atualmente a doença de Alzheimer um dos principais flagelos 

da nossa sociedade. (CAMÕES; PEREIRA; GONÇALVES, 2005). 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 13.05.2018 

 

Eliene da Silva Targino, Wenner Daniele Venancio dos Santos  6 facebook.com/psicologia.pt   
 

 Entretanto, do ponto de vista clínico, a Doença de Alzheimer é conceituada como uma 

patologia que caracteriza-se pela tendência de se agravar cada vez mais com o passar do tempo, 

ainda não se descobriu uma cura, porém, deve ser a pessoa tratada. De modo geral suas vítimas são 

sempre idosas, fato esse que leva erroneamente, em alguns casos ser rotulada como pessoa 

esclerosada ou caduca. Essa enfermidade costuma denotar demência, de modo que nitidamente o 

doente perde suas funções cognitivas, esquecimento acentuado, falta de orientação, atenção e 

adquire uma linguagem confusa, pois diante tais manifestações costuma-se fazer até o exame de 

ressonância, o qual apresenta morte de células cerebrais, em que tal precaução se diagnosticada 

inicialmente contribui para prolongar o avanço, proporcionar melhor controle, auxiliando e 

assegurando melhores condições de vida ao paciente e também para seus familiares cuidadores. 

Assim, será explanado o diagnóstico de forma mais esclarecida a seguir. (ABRAZ, 2012). 

 

 

3. TERCEIRA IDADE: ACOMPANHAMENTO FAMILIAR CUIDADOR  

 

A Organização Mundial de Saúde – OMS considera idoso aquele com 60 anos ou mais. 

Reconhece, porém, que tal definição de idade cronológica na tentativa de definir a fase conhecida 

como velhice é um marcador que acompanha o envelhecimento, tornando-se necessário considerar 

aspectos socioeconômicos e culturais ao se pensar no envelhecimento de pessoas e populações, 

especialmente ao se desenvolver políticas sociais voltadas ao idoso, população esta que tem 

crescido muito rapidamente, mais que qualquer outra faixa etária, em todo mundo (OMS, 2005). 

Tendo em vista compreender os termos terceira idade ou idoso, tem o Estatuto do Idoso o 

qual diz que idoso ou terceira idade, considera-se a pessoa com idade igual ou superior a sessenta 

anos. (Lei n. 10.741, de 1.º de Outubro de 2003). Interessante mencionar que em alguns países 

desenvolvidos a terceira idade começa aos sessenta e cinco anos de idade e para aqueles em 

desenvolvimento são idosas as pessoas acima de sessenta anos de idade. (FERNANDES, 2007). 

O envelhecimento da população é um fenômeno mundial iniciado, a princípio, nos países 

desenvolvidos em decorrência da queda de mortalidade, a grandes conquistas do conhecimento 

médico, urbanização adequada das cidades, melhoria nutricional, elevação dos níveis de higiene 

pessoal e ambiental tanto em residências como no trabalho assim como, em decorrência dos 

avanços tecnológicos (MENDES et al., 2005). 

Em relação aos países da América Latina, o Brasil assume uma posição intermediária com 

uma população de idosos correspondendo a 8,6% da população total. Mas, a região latino-
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americana apresenta uma grande diversidade, com a proporção de idosos variando de 6,4% na 

Venezuela a 17,1% no Uruguai. (IBGE, 2000). 

O envelhecimento não é um processo homogêneo. Cada pessoa vivencia essa fase da vida 

de uma forma, considerando sua história particular e todos os aspectos estruturais (classe, gênero 

e etnia) a eles relacionados, como saúde, educação e condições econômicas (MINAYO; 

COIMBRA JUNIOR, 2002). 

Na faixa etária correspondente à terceira idade, não inclui necessariamente a ideia de 

“doença”, e envolve uma multiplicidade de alterações tanto no cérebro como em todos os demais 

órgãos do corpo, resultantes da entropia crescente que caracteriza todos os sistemas naturais. 

Quaisquer que sejam as causas do envelhecimento, o fato é que o sistema nervoso é também 

atingido pela longevidade, o que provoca sua gradativa degeneração e finalmente o colapso 

funcional e a morte (LENT, 2010). 

O ser humano apresenta uma série de mudanças psicológicas com o envelhecimento nas 

quais resultam da dificuldade de adaptações a novos papéis sociais, falta de motivações, baixa-

estima, auto-imagem baixa, dificuldade de mudanças rápidas, perdas orgânicas e afetivas, 

suicídios, sumarizações, paranóia, hipocondria, depressão. (ZIMERMAN, 2000), 

O envelhecimento tende a ser delicado e doloroso para muitos idosos. Com frequência, eles 

se veem frente ao isolamento, à falta de apoio social, à dificuldade em lidar com o próprio processo 

de envelhecimento, com a morte do cônjuge, o abandono familiar, as dificuldades para se manter 

financeiramente, o que também pode desencadear doenças físicas e psíquicas (MARIN et al., 

2012). 

A situação da ‘terceira idade’ e do acelerado envelhecimento populacional, no Brasil e no 

mundo, inclui-se nos temas a gosto da globalização e da cultura que é produzida neste novo 

momento histórico, sobretudo pelas mudanças que provoca e pelas potencialidades que encerra. 

Como um fenômeno sobre o qual ainda há pouca reflexão, necessita, para sua compreensão, de 

uma perspectiva construtivista, em que as teorias e as propostas englobem os próprios atores delas 

destinatários (MINAYO; COIMBRA JUNIOR, 2002). 

Pascale (2002) diz que, a população de idosos no mundo e no Brasil vem aumentando 

significativamente em função da melhora da expectativa de vida. Consequentemente, uma maior 

longevidade para a terceira idade pode ser observada nas duas últimas décadas.  
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Os idosos brasileiros representam 8% da população e, conforme a tendência para as 

próximas décadas, no ano de 2025 o país terá a sexta maior população de idosos do mundo, cerca 

de trinta e dois milhões de pessoas com sessenta anos ou mais (IBGE, 2000). 

O Ministério da Saúde (2008), relata que a prática de cuidados às pessoas idosas exige 

abordagem global, interdisciplinar e multidimensional, que leve em conta a grande interação entre 

os fatores físicos, psicológicos e sociais que influenciam a saúde dos idosos e a importância do 

ambiente no qual está inserido. As intervenções devem ser feitas e orientadas com vistas à 

promoção da autonomia e independência da pessoa idosa, estimulando-a para o autocuidado 

(BRASIL, 2007). 

Partindo do ponto de vista de que é devido respeitar os direitos intangíveis do ser humano 

e cidadão na terceira idade, cabe lembrar que é primordial o tratamento igualitário, o 

reconhecimento de seus direitos, os quais são merecidos pelas suas atribuições sociais, econômicas 

e culturais, de forma que não sofram discriminações e tenham o direito à autonomia, para que se 

sintam motivados a não serem sedentários e participativos à sociedade e família, as quais fazem 

parte, afinal é a terceira idade, uma fase que faz parte da sequência da vida (MORIN, 2009).  

Nos dias de hoje a velhice está chegando como parte da vida, o que realmente é, mas de 

maneira a se querer usufruir o direito de dignidade, sendo sua imagem respeitada, assegurando-lhe 

considerações em seu todo, enquanto ser humano numa faixa etária comum à continuidade de vida, 

assegurando-lhe satisfação de viver. (FERNANDES, 2007). 

Considerando, o acima citado, de acordo com o Ministério da Saúde (2000), quando se 

chega à terceira idade saudável é comuns determinadas ações, como banho, higiene e vestimenta 

são consideradas atividades de vida diária (AVDs), as quais somente os idosos completamente 

autônomos são capazes de desempenhar, mas para as pessoas na terceira idade, que se encontram 

com a DA – Doença de Alzheimer, tornam-se esses cuidados impossíveis à sua prática, uma vez 

que exigem esforço físico e psicológico, e além do doente, por razões dos distúrbios 

comportamentais causado pela patologia, passam a não mais reconhecer os familiares (BRASIL, 

2000). 

 Entretanto, a boa relação entre a família ocorre perante toda a vida, tanto as condições 

sociais, quanto as econômicas, sendo essas possibilidades de se oferecer um ambiente e qualidade 

de vida adequada, de modo que são também meios identificados e determinantes para decidir se os 

familiares assume ou não a responsabilidade de cuidador do idoso a Doença de Alzheimer, 

lembrando que é exaustivo o estresse e a angústia que esse paciente transfere às pessoas do lar e 
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ao contexto social como um todo, pois geralmente em geral o cônjuge ou outro membro da família, 

poderá se tornar a segunda vítima da doença (SALOMÃO e RAMOS, 2014). 

 Segundo o arts. 229 e 230, em § 1º da Constituição Federal Brasileira de 1988, estabelece 

que: 

 

 
Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores 

têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Essa 

situação também pode ser verificada no § 1º do artigo 230: Os programas de amparo 

ao idoso serão executados preferencialmente em seus lares. (BRASIL, 2004). 

  

 Assim, segundo a Constituição Federal – CF/1988 é possível perceber que nos âmbitos 

constitucionais reconfigura-se a desinstitucionalização do cuidado e seu retorno no meio familiar, 

de modo que destina-se a família cuidador, sempre ser ideal a um membro da família ser o cuidador 

da pessoa com doença de Alzheimer, apesar que na realidade, essa não tem sido assistida 

devidamente, assumindo assim, sozinha essa responsabilidade, sendo que nem mesmo está em 

condições psicológicas e emocionais para dispor de cuidados devidos à preparada. (BRASIL, 

2004). 

 Conforme o Ministério da Saúde (2007) informa, tem-se observado que a doenças de 

Alzheimer tem nos últimos temos elevados o número de vítimas, em que cada vez mais surge a 

demanda de cuidados especiais, os quais devem ser desempenhados por cuidadores orientados, 

mas aproximadamente 80% dos pacientes são cuidados por membros da família, que em sua 

maioria não tem nenhum conhecimentos dos procedimentos necessários e corretos a esse tipo de 

acompanhamento. (BRASIL, 2007). 

 Segundo os arts. da Lei nº 10.741/2003 ensina que: 

 

Art. 1o É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às 

pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Art. 2o O idoso goza de todos 

os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral 

de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 

dignidade. Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

(BRASIL, 2004). 

 

 Assim, o Estatuto do Idoso garante, com prioridade, ao cidadão idoso os direitos de que 

trata com exclusividade. São eles: direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 
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lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar. 

(VERAS, 2012). 

 Em nível de conhecimentos, há muitas pesquisas, as quais disseminam que geralmente o 

cuidador familiar é um membro da família que assume esse compromisso em cuidar do idoso com 

Alzheimer e fragilizado, sendo comum assumir uma só pessoa, o que tornam complexo e muitas 

vezes estressante ao cuidador, o qual necessita lidar com muitas modificações em sua própria vida. 

Se essas situações não forem bem elaboradas por ele, ou mesmo por toda a família, poderão 

contribuir para o excesso de responsabilidade e exaustão de tarefas que o ato de cuidar traz. À 

sobrecarga de tarefas e excesso de responsabilidade no cuidado, somam-se prováveis rupturas dos 

seus vínculos familiares e dos seus vínculos sociais. (VERAS, 2012). 

 Nesse sentido para melhor compreender a função do cuidador, lembra-se que: 

 
O cuidador familiar de idoso precisa desenvolver algumas habilidades específicas e 

precisa conhecer certas características que o cuidado do idoso exige. Isto é necessário 

para que possa procurar ajuda, apoio ou o auxílio de profissionais, familiares ou 

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

ajuda. Muitos estudos realizados na última década vêm apontando a importância do 

suporte social no enfrentamento de crises, transições, doenças, privações, estresse, 

etc., principalmente no que diz respeito à qualidade desse suporte. (VERAS, 2012). 

 

 Dessa forma, é a responsabilidade do cuidador de grande importância ao suporte social, o 

qual tem uma alta correlação entre a presença de um relacionamento íntimo entre o idoso e uma 

outra pessoa e o bem estar psicológico de ambos, sendo de suma necessidade buscar conhecimentos 

sobre, de modo a quebrar mitos, atitudes e estereótipos relacionados ao envelhecimento. Conhecer 

os aspectos biopsicossociais do envelhecimento do ser humano e das caracterizações e tratamento 

da doença de Alzheimer, fundamentalmente conhecer melhor os aspectos que envolvem a 

autonomia, dependência e independência, além de inteirar-se aos aspectos conceituais e legais e 

sua relação com o cuidado ao ser humano em terceira idade doente. (VERAS, 2012). 

Entretanto, a intervenção junto aos familiares é tão relevante quanto o atendimento ao 

paciente. As dificuldades de memória e de linguagem comprometem o relacionamento 

interpessoal, afetando a estrutura familiar. O paciente com DA torna-se, com o decorrer da doença, 

dependente dos familiares ou dos cuidadores. Então, a orientação sobre a doença e seu prognóstico 

diminui a ansiedade e a depressão gerada pela presença de doença grave na família, então, para 

minimizar as iniciativas negativas do ato de cuidar, é interessante que os familiares e o escolhido 

a assumir os cuidados com o idoso, participem de grupos de apoio, para serem cuidados do 

psicológico, de modo que se programem estratégias de resolução dos problemas existentes e dos 
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que poderão surgir em vossos cotidianos, assim adaptarem-se positivamente. (BOTTINO et al., 

2002). 

 

4. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO NA DOENÇA DE ALZHEIMER 

 

Considerando o tratamento medicamentoso à doença de Alzheimer, as terapias 

farmacológicas, logo que confirmada a demência, mas é de suma importância oferecer ao doente 

o início concomitantemente às intervenções também não farmacológicas na presença de depressão 

grave, psicoses ou agressão que possam colocar o paciente ou outros em perigo. (CAIXETA e col., 

2012). 

As terapias farmacológicas para tratar dos sintomas comportamentais e psicológicos devem 

serem medicadas iniciando-se com doses menores, de modo que vá agindo lentamente, porém, a 

família cuidador sempre não perder de vista, observar continuadamente dia-a-dia o uso e efeitos 

colaterais do medicamento usado pelo paciente, visando garantir a efetividade e a segurança do 

tratamento. (CAIXETA, e col., 2012). 

Dentro do contexto acima comentado, cabe ressaltar as atenções que remete às: 

 
Tentativas de diminuir e retirar medicações para sintomas comportamentais e 

psicológicos, depois de um período de três meses de estabilidade comportamental, 

devem ocorrer de forma padronizada. Risperidona e olanzapina podem ser usadas para 

agitação, agressão e psicoses graves. O benefício potencial de todos os agentes 

antipsicóticos deve ser medido em relação aos riscos potenciais, como eventos 

cerebrovasculares e óbito. Não há evidências suficientes para recomendar a favor ou 

contra o uso de trazodona no manejo de pacientes agitados sem psicoses. 

Benzodiazepínicos devem ser usados somente por períodos curtos, quando necessários 

(CAIXETA e col., 2012). 

 

Sendo assim, vale saber que os pesquisadores que assumiram estudos sobre o tratamento 

medicamentoso a eficácia dos inibidores da acetilcotinesterases (IChEs) na doença de Alzheimer 

obtiveram, de modo geral, a primeira fase da avaliação, foi durante um tempo de aproximadamente 

três meses, em que analisaram fundamentalmente a função cognitiva dos pacientes (CAIXETA e 

col., 2012).  

E, para dar sequência aos respectivos estudos, passaram a ter que utilizar seis a doze meses, 

cuja investigação para chegar ao conhecimento do benefício clínico em seis diferentes áreas, a 

função cognitiva, funcionamento global, atividades da vida diária, sintomas neuropsiquiátricos, 

como o efeito do medicamento sobre, por exemplo, às alucinações e delírios, apatia, irritabilidade, 

depressão, alterações do sono ou apetite, agitação, além da preocupação com a qualidade de vida 
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do cuidador e claro a qualidade de vida do paciente (CAIXETA e col., 2012 apud JOHANNSEN, 

2004). Dentro destes aspectos o estudioso afirma que: 

 

O tratamento medicamentoso à doença de Alzheimer, com a rivastigmina, que é um 

inibidor das colinesterases de segunda geração, comercializada no Brasil desde 1998 e nos 

Estados Unidos desde 2000. É um carbamato que inibe tanto a acetilcolinesterase quanto 

a butirilcolinesterase, ao contrário dos demais IChEs, que são seletivos para a acetilcolina. 

A rivastigmina mostra-se eficaz no tratamento da demência leve e moderada, tanto no 

desempenho cognitivo e no funcionamento global quanto em outros domínios, como nas 

atividades da vida diária, nos sintomas comportamentais e na qualidade de vida do 

cuidador (BOTTINO et al., 2002). 

 

No que diz respeito aos efeitos colaterais da rivastigmina são semelhantes aos de outros 

inibidores da acetilcotinesterases (IChEs), como os medicados para náuseas, vômitos, diarreia e 

anorexia. Contudo, ela não altera enzimas hepáticas e não apresenta interações medicamentosas 

(CAIXETA e col., 2012 apud DAVIS, 2002).  

O donepezil é uma piperidina que apresenta atividade seletiva para a acetilcolinesterase em 

relação à butirilcolinesterase. É um inibidor colinesterásico do tipo reversível, predominantemente 

não competitivo, podendo ser chamado de inibidor (BOTTINO et al., 2002). 

Ainda sob o ponto de vista do mesmo autor, o donezepil é eficaz do ponto de vista 

cognitivo, mas essa eficácia mostra-se muito discreta, consistindo, em grande parte dos casos, na 

estabilização do quadro, com a lentificação do declínio cognitivo. Existem estudos mostrando a 

eficácia desse medicamento em pacientes com doença de Alzheimer após cinco anos de tratamento 

e foi bem tolerado, apresentando principalmente efeitos adversos leves e transitórios. Entre os mais 

predominantes estão náusea, diarreia, insônia, vômito, fadiga e cãibra (BOTTINO et al., 2002). 

A galantamina é um alcaloide terciário extraído de uma planta chamada Galanthusrivalis. 

Atua de modo seletivo na acetilcolinesterase, e se distingue dos demais IChEs pelo fato de 

potencializar a ação da acetilcolina. Os efeitos adversos mais comuns são náuseas, vômitos e 

diarreia, sendo que, na maioria dos casos, esses eventos são transitórios e de leve intensidade. 

Outros efeitos adversos menos frequentes são anorexia e perda de peso, cefaleia e depressão. O 

aumento gradativo da dose reduz a ocorrência de efeitos adversos (BOTTINO et al., 2002). 

 Pascale (2002) postula que tais medicamentos no tratamento da demência tem sido 

bastante eficaz em diminuir os sintomas desta doença, como o uso de fármacos inibidores da 

acetilcolenesterase (anticolinesterásicos). Sendo que nos dias atuais, os medicamentos utilizados 

são Fisostigmina, Tetrahidroaminocidrina, Galantamina, dentre outros, porém, apesar de serem 

importantes em suas ações medicamentosas, suas funções eminentemente sido paliativa, já que não 
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tratam o processo que leva à degeneração neuronal e a diminuição da produção de acetilcolina. 

Apenas tem auxiliado em se ter menos efeito colateral das referidas drogas.  

 Entre os atuais tratamentos medicamentosos para a doença de Alzheimer, os inibidores de 

acetilcolinesterase (AChE) têm demonstrado eficácia no controle temporário de sintomas, como 

melhora das funções cognitivas e das dificuldades na realização das atividades da vida diária dos 

pacientes da doença de nível leve a moderado. Entretanto, terapias que envolvem intervenção não 

medicamentosa, como a reabilitação neuropsicológica, também têm apresentado melhora na 

cognição dos pacientes, além de promoverem apoio e informações aos familiares (ÁVILA; 

MIOTO, 2002). 

 Na compreensão do uso contínuo inicial e a continuidade de tratamento medicamentosos 

exemplifica-se a distribuição abaixo. 

 

Tabela 1. Os fármacos inibidores das colinesterases: doses iniciais e de manutenção.  

Fármaco    Dose inicial Dose de manutenção 

Donepezil 5 mg - 1 vez ao dia  5 a 10 mg - 1 vez ao dia 

Rivastigmina 1,5 mg - 2 vezes ao dia  3 a 6 mg - 2 vezes ao dia 

Galantamina 4 mg - 2 vezes ao dia 8 a 12 mg - 2 vezes ao dia 

Fonte: Engelhardt et. al (2005, p. 65). 

 

Considerado um inibidor reversível e seletivo da acetilcolinesterase (AChE) o Donepezil, 

com meia-vida de aproximadamente 70 horas. O tratamento é iniciado com 5 mg/dia, aumentando-

se a dose para 10 mg/dia na dependência de tolerabilidade. Rivastigmina é um inibidor pseudo-

irreversível da acetilcolinesterase (AChE) e da butirilcolinesterase (BChE). A inibição simultânea 

da BChE, aumentada nos pacientes em fases mais avançadas da doença, é um fator que pode 

eventualmente prolongar o benefício do tratamento. A Galantamina é um inibidor reversível da 

AChE e apresenta adicionalmente ação de modulação alostérica de receptores nicotínicos. Tem 

meia vida de aproximadamente 7 horas, podendo ser administrada em duas doses diárias. 

(ENGELHARDT et. al., 2005). 

 Evidenciado o uso de neurolépticos, tanto típicos ou os atípicos no tratamento de agitação 

e manifestações psicóticas na doença, aparentemente considerados os atípicos com melhor 

tolerância. Cabe ressaltar, no entanto, que nenhuma destas medicações tem sua indicação aprovada 

em bula. Sabe-se que os estabilizadores de humor do grupo dos anticonvulsivantes ainda não têm 
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estudos adequados para fundamentar a indicação. Porém, os ISRS - inibidores seletivos da 

recaptação de serotonina são os mais indicados para o tratamento da depressão, já no controle de 

determinados sintomas comportamentais, os inibidores das colinesterases mostraram-se 

promissores e com maior eficácia (ENGELHARDT et al., 2005).  

 Uns dos mecanismos mais utilizados para o tratamento através de medicamentos 

alopáticos à doença de Alzheimer, apesar de não se curar, tem sido comprovado pelo aumento do 

nível de acetilcolina no cérebro, cujo resultado é por meio do uso de fármacos que atuam por meio 

da inibição das enzimas acetilcolinesterase, os quais contém compostos de quatro fármacos, como 

a tacrina, donepezil, rivastigmina e galantamina. Substâncias essas que alteram a função 

colinérgica central ao inibirem as enzimas que degradam a acetilcolina (acetilcolinesterase e a 

butirilcolinesterase), de modo a permitir o aumento desse neurotransmissor, responsável pela 

estimulação de receptores nicotínicos e muscarínicos, obtendo-se assim o aumentando a 

capacidade cognitiva do paciente em fase de demência leve, sendo utilizado para as fases 

moderadas e grave a memantina, uma antagonista de receptores muscarínicos. (ABRAZ, 2012). 

  Portanto, é de suma importância a família se atentar as evidências da doença, para que 

possa iniciar e observar os resultados do tratamento medicamentoso, pois é comprovado de que 

quanto mais cedo possível, começar, mais chance se tem de tardar mais os níveis mais elevados da 

doença, mas recomenda-se um acompanhamento médico regular. Em 2012, foi realizado um 

estudo na França, sobre o uso de extratos de Ginkgo biloba não foi eficaz no tratamento da doença 

de Alzheimer. Já o uso da huperzina A, evidenciada como um extrato de uma planta chinesa que 

tem mostrado efeitos semelhantes ao dos inibidores da acetilcolinesterase, porém, recomenda-se 

que precisa-se de aprofundamento para se estabelecer a eficácia desse composto. (ABRAZ, 2012). 

 

5. DIAGNÓSTICO  

 

Para diagnóstico começa-se pela observação das alterações neuropatológicas e bioquímicas 

que podem ser causadas pela doença Alzheimer, as quais podem ser divididas em duas áreas gerais: 

mudanças estruturais e alterações nos neurotransmissores ou sistemas neurotransmissores. As 

mudanças estruturais incluem os enovelados neurofibrilares, as placas neuríticas e as alterações do 

metabolismo amiloide, bem como as perdas sinápticas e a morte neuronal. As alterações nos 

sistemas neurotransmissores estão ligadas às mudanças estruturais (patológicas) que ocorrem de 

forma desordenada com a doença. Alguns neurotransmissores são afetados de maneira significativa 
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e indicando um padrão de degeneração, porém algumas áreas podem estar afetadas, mas não em 

outras, como no caso da perda do sistema colinérgico (BRASIL, 2007). 

 Conforme a premissa discorrida, a demência é diagnosticada diante a redução da função 

colinérgica central, principalmente em áreas límbicas e temporoparietais. Observa-se degeneração 

das projeções colinérgicas oriundas do prosencéfalo basal em direção à formação hipocampal, bem 

como redução da atividade da enzima colina-acetiltransferase, responsável pela síntese de 

acetilcolina. Tal disfunção acomete predominantemente o nível pré-sináptico, com relativa 

preservação da neurotransmissão pós-sináptica. Diante do exposto, fica clara a necessidade da 

interação profissional multidisciplinar, a qual remete aos cuidados com os indivíduos acometidos 

de tal demência, além da responsabilidade da sociedade como um todo, significativamente o setor 

de saúde. (FORLENZA, 2005). 

Numa incansável busca em definir o diagnóstico da demência, aconselha-se que: 

 

Para seu diagnóstico e sua assistência, a doença de Alzheimer pertence ao domínio do 

neurologista, do psiquiatra, do gerontólogo, mas também e, antes de tudo, do médico 

clínico. Por sua frequência, a doença pertence à sociedade e à economia da saúde 

pública e/ou privada e, por seus desconhecimentos, pertence às neurociências, este 

conjunto de disciplinas que busca explicar o funcionamento cerebral e compreender 

as atividades mentais (CORRÊA, 2009). 

 

Dessa forma, orienta Corrêa (2009), que para se diagnosticar e assistir a pessoa com 

Alzheimer deve-se procurar primeiro profissionais da área médica, começando pelo clínico, 

seguido de encaminhamento para neurologista, psiquiatra ou gerontólogo, uma vez que tal 

tratamento está vinculado a saúde pública ou privada, que diante da falta de conhecimento, tem-se 

a estes especialistas da neurociência para um possível acompanhamento.  

E, a Classificação Internacional de Doenças – CID-10 também define tal demência como: 

síndrome decorrente de uma doença cerebral, usualmente de natureza crônica ou progressiva, na 

qual há perturbação de múltiplas funções corticais superiores, a começar pela memória, incluindo 

distúrbios do pensamento, orientação, compreensão, cálculo, capacidade de aprendizagem, 

linguagem e julgamento (BOTTINO et al., 2002). 

Para caracterizar ou afirmar o diagnóstico da doença é realizado por exclusão de outras 

formas de demências e da aplicação de testes neuropsicológicos especialmente desenhados para 

avaliar a capacidade cognitiva dos pacientes. Some-se à dificuldade de diagnóstico precoce da 

doença o fato de que ainda não existem tratamentos efetivos capazes de curar ou impedir o curso 
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da DA, nem tampouco métodos preventivos demonstradamente eficazes (CARAMELLI et al., 

2007). 

Para Petronilho; Pinto e Villar (2011) essa patologia, DA, pode ser diagnosticada em quatro 

níveis ou fases: inicial, moderada, grave e terminal.  

 Na fase inicial a pessoa começa a perceber os primeiros sintomas como alterações 

de memória, personalidade e habilidades espaciais e visuais;  

 Na fase moderada, o paciente fica incapaz de aprender e reter informações, 

apresenta insônia, agitação e dificuldade de falar e realizar tarefas diárias simples; 

 Na fase grave, o paciente apresenta dificuldade motora progressiva, dificuldade para 

comer, incontinência fecal e urinária; 

 Na fase terminal, o paciente é incapaz de andar, falar e apresenta infecções 

intercorrentes ficando restrito ao leito (PETRONILHO; PINTO e VILLAR, 2011). 

 

Destaca-se que dentre todos os diagnósticos até os dias de hoje evidenciados, que a doença 

de Alzheimer não é infecciosa, nem contagiosa, sendo uma doença terminal causa deterioração 

geral da saúde. Porém, estudos nos mostram que a causa de morte mais frequente é a pneumonia, 

por motivo que com a doença o sistema imunológico deteriora-se, e surge perda de peso, que 

aumenta o risco de infecções da garganta e dos pulmões (SALOMÃO e RAMOS, 2014). 

 Um dos fatores muito importante para o diagnóstico é o levantamento de alternativas 

etiológicas, para saber se realmente os sintomas apresentados na pessoa tem a ver com a doença 

de Alzheimer, tais como, a análise do fator genético, toxidade a agentes infecciosos, ao alumínio, 

a radicais livres de neurotóxicos e a ocorrência de danos em microtúbulos e proteínas associadas a 

autópsia de cérebros de pacientes com a doença tem gerado várias teorias das causas que geram 

essa patologia, porém ainda não um consenso. Portanto, a ciência já conseguiu identificar os 

processos envolvidos na demência, porém, o que não se sabe é como e porque se inicia esse 

processo, o que dificulta ainda mais o desenvolvimento de uma cura. (FRIDMAN et al., 2004). 

Sendo assim, a doença é diagnosticada também diante a baixa imunidade que vai se 

degradando progressivamente em todas as práticas que dependem do cognitivo, podendo muitas 

vezes levar a pessoa com Alzheimer a adquirir inúmeras outras doenças. A doença retira, 

gradualmente, as capacidades físicas e mentais. As mudanças cerebrais são irreversíveis e o 

progresso da doença tem várias fases, sendo que essas variam de forma lenta e podem durar dez 
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anos ou mais. A sobrevida de um paciente com a patologia pode ser de três a vinte anos após o 

início dos primeiros sintomas. (PASCALE, 2002). 

Alguns critérios clínicos são mais utilizados para o diagnóstico de doença de Alzheimer, 

inclui comprometimento da memória, pelo menos outro distúrbio como, agnosia, afasia e apraxia. 

A abordagem do paciente com a demência deve contar com a avaliação e monitoramento das 

habilidades cognitivas, da capacidade para desempenhar atividades diárias, do comportamento e 

da gravidade do quadro. Na fase inicial o diagnóstico baseia-se no exame clínico, devendo ser 

descartadas outras causas de demência, como distúrbios endócrinos e lesões vasculares cerebrais. 

O diagnóstico permite que o paciente seja tratado adequadamente, embora nenhum medicamento 

leve à cura. A doença de Alzheimer é crônica, progressiva e, até o momento, incurável. No entanto, 

a cada dia aumenta a compreensão sobre determinadas características dessa doença, surgem novos 

medicamentos e o diagnóstico é feito mais precocemente. (AREDES, 2012). 

Dessa forma para um diagnóstico de “demência ser provável doença de Alzheimer não 

deve: 

Ser aplicado quando houver evidências de doença cerebrovascular substancial 

concomitante, definida por: (a) história de acidente vascular encefálico relacionado 

temporalmente ao início ou à piora do comprometimento cognitivo; presença de 

múltiplos ou extensos infartos ou vários sinais hiperintensos na substância branca; (b) 

características centrais de DCL – declínio cognitivo leve; (c) características 

proeminentes de variações de comportamento por DFT – demência frontotemporal; 

(d) características marcantes da variante semântica ou não fluente da afasia primaria 

progressiva; (e) evidência de alguma outra doença neurológica concomitante, 

comorbidade não neurológica ou uso de medicações que possam alterar a cognição da 

pessoa. (CAIXETA e col., 2012). 

 

Sendo assim, a demência para ser provável a doença de Alzheimer em seu diagnóstico, 

considera-se quando o paciente tem início insidioso. Os sintomas não surgem repentinamente, eles 

têm uma evolução gradual, com duração de meses a anos. O histórico nitidamente marcado por 

piora da cognição. Os déficits cognitivos iniciais e mais proeminentes, que são evidentes na história 

e em exames, se enquadram as caracterizações do Mal de Alzheimer. (CAIXETA e col., 2012). 

Diante o discorrido, cabe mencionar que para um diagnóstico não duvidoso os especialistas 

da área de medicina faz muitos exames para se descartar o Alzheimer de outras doenças, como a 

depressão severa, mas de Parkison, derrame cerebral e abuso de drogas, pois ambas se assemelham 

em seus sintomas, sendo um dos exames costumeiros à sua identificação a tomografia 

computadorizada para analisar a existência de coágulos e electroencefalografia (EEG), 

direcionando à averiguação do exercício das ondas cerebrais. (VERAS, 2012). 
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 Nesse sentido, em relação ao diagnóstico nos dias de hoje é também analisado as questões 

comportamentais, pois, é visto que semelhante à outras doenças a pessoa com doença de Alzheimer 

apresenta: 

Comportamentos como agitação, agressividade e psicose surgem ou pioram, é 

importante procurar a causa. Esses comportamentos podem estar ligados com a piora 

da doença neurodegenerativa de base. Eles podem também acompanhar um delirium 

causado por alguma condição médica intercorrente (p. ex., infecção, eventos 

vasculares ou dor) ou ser secundários aos efeitos de uma nova medicação. O exame 

físico e uma revisão dos medicamentos devem ser realizados com atenção para 

anticolinérgicos. Investigações laboratoriais para excluir causas comuns de delirium 

incluem: hemograma, ionograma, glicemia de jejum e uranálise com cultura e 

radiografia de tórax. (CAIXETA e col., 2012). 

 

 

Entretanto, conforme relatado acima, identificando-se assim, se os sintomas são realmente 

Alzheimer, pois além do mais, o paciente apresenta-se gravemente deprimido, no entanto, as ondas 

cerebrais tetas são vistas durante o sono no estado de sonho e durante a vigília, essas por sua vez 

estão envolvidas durante a navegação espacial, memória, aprendizagem e com algumas formas de 

comportamento, condições essas que deixam de acontecer de forma normal no doente de 

Alzheimer, são identificadas com eletroencefalografia (VERAS, 2012). 

 

 

5. A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA À REABILITAÇÃO COGNITIVA DA PESSOA 

COM DOENÇA DE ALZHEIMER 

 

 A Psicologia pode contribuir com Reabilitação Cognitiva mediante diagnóstico psiquiátrico 

da Doença de Alzheimer, uma vez que trata-se de um programa com estrutura individual, em que 

se protocola e faz-se uma adaptação conforme as necessidades e potencialidades de cada paciente, 

de modo que suas intervenções sejam benéficas à melhora do déficit cognitivo devido a doença de 

Alzheimer. O psicólogo deve considerar também o contado articulado com os familiares ou outros 

indivíduos que interagem com a pessoa doente de Alzheimer. (BECK, 2002). 

 De acordo com as fases de desenvolvimento humano, de acordo com cada uma delas há as 

possibilidades de suas realizações, normalmente ocorrem num processo de constantes transformações 

sequenciais, cujas mudanças se dão conforme sua evolução biológica e sua vivência cultural, de 

maneira que sua aprendizagem se constitui meio a um grupo, seja familiar ou no trabalho, devendo 

ser a aprendizagem proposta num processo dinâmico, e, as estratégias motivacionais sejam 

estabelecidas e aplicadas almejando-se estimulação psocologica da pessoa, fato esse que poderá a 
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Psicologia, em caso de acompanhamento está contribuindo à melhorias. (PILLET, 2006). 

O Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia 

Brasileira de Neurologia solicitou em 2003, a um grupo de pesquisadores, a redação preliminar de 

temas relacionados ao tratamento da doença de Alzheimer no Brasil, visando a elaboração de um 

consenso. Os relatórios foram apresentados na IV Reunião de Pesquisadores em Doença de 

Alzheimer e Desordens Relacionadas (IVRPDA/2003), realizada no Rio de Janeiro, em novembro 

de 2003, tendo sido então designados os pesquisadores e especificadas as regras gerais para essa 

tarefa (ENGELHARDT et al., 2005). 

Considerando que a doença de Alzheimer caracteriza-se inicialmente com perturbações da 

memória, facilmente banalizadas, mas logo se tornam incomodas, com o aparecimento de 

desorientação espacial, perturbações da linguagem, dificuldades vaso construtivas, apraxia gestual 

e, posteriormente, surgirão comportamentos anormais como indiferença afetiva, agressividade, 

perturbações perceptivas alucinógenas, incapacidade para se alimentar, se vestir e controle dos 

esfíncteres, se houver uma interação familiar, logo, poderá dar início ao acompanhamento 

psicológico. (CAMÕES; PEREIRA e GONÇALVES, 2005). 

Dessa forma, as intervenções não farmacológicas como a reabilitação cognitiva devem ser 

iniciadas primeiras. As abordagens que podem ser úteis para a Doença de Alzheimer em nível 

grave incluem: manejo comportamental para depressão; programas educacionais para educadores 

e profissionais da saúde, com o objetivo de ensinar a reconhecer problemas comportamentais e 

técnicas de modificação do comportamento; musicoterapia e estimulação multissensorial 

controlada podem ser úteis durante as sessões de tratamento (os benefícios a longo prazo não foram 

demonstrados) (CAIXETA e col., 2012). 

Sendo o déficit cognitivo um sintoma inerente à doença de Alzheimer, tal presença 

possibilita definir o seu início, uma vez que é a principal ocorrência, pois tem como base uma 

deficiência do neurotransmissor acetilcolina, que são responsáveis pela transmissão dos estímulos 

nervosos transmitidos de um neurônio a outro (PASCALE, 2002). 

Muito importante, para a família e/ou o cuidador de uma pessoa acometida pela doença de 

Alzheimer, o acompanhamento de profissionais da área da saúde, para que estes sintam-se seguros 

e exerçam suas atividades de forma prazerosa e que causa bem ao doente, considerando que os 

desgastes de quem cuida é muito grande. Contudo, a Psicologia tem a contribuir com a reabilitação 

cognitiva do paciente (SALOMÃO e RAMOS, 2014). 
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Torna-se relevante a conscientização por meio da Psicologia aos familiares, para que o 

paciente possa sentir-se incluído e que tenha os cuidados necessários, já que o mesmo necessitará 

de auxílio até mesmo para suas necessidades básicas. Mas, para o tratamento do paciente com 

Alzheimer é através do trabalho em conjunto de alguns profissionais ligados à área da saúde, torna-

se indispensável, o tratamento do médico neurologista ou psiquiátrico para indicar os 

medicamentos e acompanhar o quadro clínico, sendo essencial também o fonoaudiólogo para 

trabalhar a linguagem e assim ajudar o paciente à não perder sua comunicação com o mundo; o 

psicólogo para amparar emocionalmente não só o paciente mas também a família; e o 

psicomotricista que proporcionará atividades prazerosas que através da estimulação das estruturas 

cognitivas ira reabilitar o sujeito na sua relação com o mundo, visando um amplo desenvolvimento 

social e emocional (SALOMÃO e RAMOS, 2014). 

Antes de iniciar qualquer programa de reabilitação, é necessário definir o perfil cognitivo 

de cada paciente, delineando seus déficits e aspectos da cognição preservados. Cabe destacar que 

é muito importante uma adequação do treinamento proposto ao nível intelectual e cultural do 

paciente (ÁVILA; MIOTO, 2002).  

A reabilitação cognitiva tem como objetivo capacitar pacientes e familiares para lidarem 

melhor com os prejuízos causados pela doença, fazendo com que estes passem a ter uma vida 

melhor, com menos rupturas nas atividades comumente realizadas. Para tanto, propõe-se a ensinar, 

aos pacientes e familiares, estratégias compensatórias e organização para a produção de respostas, 

propiciando tanto melhora das funções cognitivas, como da qualidade de vida (CAMÕES; 

PEREIRA e GONÇALVES, 2005). 

A reabilitação cognitiva é somente um dos cinco componentes da reabilitação 

neuropsicológica, que compreende ainda: psicoterapia, estabelecimento de um ambiente 

terapêutico, trabalho com familiares e trabalho de ensino protegido com os pacientes. Apesar da 

Psicologia ter muito a contribuir, o trabalho deve contar com uma equipe multidisciplinar, além de 

avaliações que mostrem os benefícios e as limitações da reabilitação a curto e longo prazos. Uma 

das técnicas desenvolvidas denomina-se Terapia de Orientação para a Realidade (TOR), 

desenvolvida por James Folson em 1968, com o objetivo de reduzir a desorientação e confusão nos 

doentes, e pode ser realizada de duas formas: por 24 horas de TOR e por classes de TOR em 30 

minutos. Ambas visam orientar o doente no tempo e no espaço, relembrando com ele, por meio de 

pistas ou auxílios externos, o dia do mês, o ano, e o local onde está (CAMÕES, PEREIRA e 

GONÇALVES, 2005). 
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Em 1977, os pesquisadores Citrin e Dixon realizaram estudo com Terapia de Orientação 

para a Realidade (TOR) com sessões semanais com grupo treinado, e grupo-controle que não foi 

treinado. Os resultados revelaram melhora na orientação do grupo treinado, enquanto o grupo-

controle permaneceu inalterado. Além disso, houve diferenças na lista de comportamento utilizada, 

com melhora em certos comportamentos no grupo que sofreu intervenção (ÁVILA; MIOTO, 

2002). 

Ainda para os autores referenciados acima, uma das formas de Terapia de Orientação para 

a Realidade (TOR) é a chamada Reeducação Comportamental Ativa. Trata-se de uma forma de 

orientação da realidade que pretende a adaptação e uma maior autonomia do paciente, diminuindo 

com isso a sua sensação de inferioridade e dependência, e ainda uma intensificação das interações 

sociais e objetais no ambiente para se conseguir o máximo de independência do paciente. 

Uma terceira técnica é a Reabilitação Baseada na Facilitação da Memória Implícita 

Residual. Na Doença de Alzheimer, a perda progressiva da memória, que tem múltiplos 

componentes, não se dá de maneira uniforme. Atualmente, os estudos têm demonstrado que a 

memória implícita de pacientes com Doença de Alzheimer está relativamente preservada na fase 

inicial, apesar de apresentarem déficits significativos de memória explícita. (CAMÕES, PEREIRA 

e GONÇALVES apud BERTOLUCCI, 2000). 

 Estudos recentes demonstram que a associação de técnicas de reabilitação cognitiva ao 

tratamento medicamentoso pode auxiliar na estabilização ou resultar até mesmo em uma leve 

melhoria dos déficit cognitivos, principalmente da memória, e funcionais (BOTTINO et al., 2002). 

A contribuição a contribuição da Psicologia, através da terapia Comportamental Cognitiva 

ao paciente com Doença de Alzheimer pode-se propor desenvolvimento de diversas técnicas de 

reestruturação cognitiva, pois a pessoa doente poderá apresentar muitos transtornos 

comportamentais, dentre eles ficar depressivo, com agitação fora do normal, alucinação, delírios, 

ansiedade, violência, insônia, inquietude, transitando de um ambiente para outro, situações essas 

que podem causar sofrimento considerável para os membros da família e para quem cuida do 

paciente, profissionalmente, de modo que pode-se orientar para à realização de atividades caseiras 

manuais, desde que seja de acordo com o idoso, que lhe cause satisfação e bem-estar, sempre fazer 

reunião familiar, envolvendo as orientações de reestruturação cognitiva, que pode ser feita tanto a 

nível preventivo como a nível sintomático. (BECK; KNAPP, 2008). 

 É necessário ter em conta que, os tratamentos não procuram a cura desta patologia, mas sim 

a promoção do alívio dos défices cognitivos e alterações comportamentais, bem como melhoria da 
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qualidade de vida dos sujeitos e da família Os principais objetivos do tratamento da doença visam 

estimular e/ou manter as capacidades mentais, fortalecer as relações  sociais, dar segurança e 

aumentar a autonomia do paciente, estimular a identidade e autoestima, minimizar o stress e evitar 

reações psicológicas anormais,  melhor o rendimento cognitivo e funcional, aumentar a autonomia 

pessoal nas atividades diárias, melhorar o estado de saúde e a qualidade de vida do paciente e dos 

familiares ou cuidadores. (BOTTINO et al., 2002). 

 A reabilitação cognitiva tem por objetivo obter melhoras não somente nos testes, mas, 

conseguir alcançar a assimilação das atividades reorientadas para serem realizadas em casa, com a 

finalidade de efetuar uma avaliação comportamental apresentar resoluções às dificuldades do 

paciente. O psicólogo deve estabelecer objetivos, almejando o que melhorar diante as necessidades 

do paciente, para isso tem que observar quais são as maiores dificuldades, trabalhando 

essencialmente as questões de memória presente, analisando por meio das repetições o grau de 

déficit que é manifestada imediatamente à pessoa com Doença de Alzheimer. O profissional deve 

se atentar às esses fatos, para propor um programa de reabilitação adequado. (SKINNER, 2006). 

 Os sintomas psicológicos e comportamentais da demência (SPCDs) é um termo usado 

genericamente para caracterizar os transtornos não cognitivos que o paciente pode apresentar com 

o avançar da doença. São observados com frequência na doença de Alzheimer e afetam mais de 

80% desses pacientes. os transtornos psicológicos e comportamentais na demência consistem em 

um conjunto heterogêneo de transtornos psiquiátricos, incluindo mudanças de personalidade, 

humor, distúrbios psicomotores, psicoses e ruptura nas funções básicas, como sono, apetite e 

libido, entre outros (CAIXETA e col., 2012). 

 Os sintomas psicológicos e comportamentais da demência causam considerável sofrimento, 

pois prejudicam tanto o paciente como o cuidador por diminuição da capacidade funcional e da 

qualidade de vida, aumento dos custos como a doença, sobre carga do cuidador e aumento do risco 

de institucionalização do paciente (CAIXETA e col., 2012). 

Uma avaliação mais precisa para o planejamento a reabilitação cognitiva mais especifica 

por parte do psicólogo, deve-se levar em conta a apresentação amnéstica, essa é sindrômica, pois 

é a mais comum em pacientes com Doença de Alzheimer. Os déficits devem incluir 

comprometimento do aprendizado e da recordação de informações recentemente adquiridas. 

Também deve haver evidências de disfunções cognitivas em pelo menos um dos domínios 

cognitivos descritos anteriormente. As apresentações não amnésticas, são as de cunho linguísticos, 
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os déficits mais comuns são os relacionados à dificuldade de encontrar palavras, mas devem ser 

encontrados déficits também em outros domínios cognitivos. (BECK; KNAPP, 2008) 

No que diz respeito a visoespacial, a cognição espacial é a mais comprometida. O paciente 

apresenta agnosia para objetos, reconhecimento de faces prejudicado (prosopagnosia), 

simultagnosia (síndorme de Balint) e alexia. Déficits em outros domínios cognitivos também 

devem estar presentes. A disfunção executiva corresponde o comprometimento do raciocínio, do 

julgamento e dificuldade de resolução de problemas são os déficits mais proeminentes. Outros 

domínios cognitivos também podem apresentar comprometimento. (BECK; KNAPP, 2008). 

 Entretanto, conforme o discorrido nesse trabalho monográfico, muitos são os sintomas que 

caracterizam a Doença de Alzheimer, essencialmente apresentado pelos problemas de ordem 

cognitivas súbitas ou de alterações comportamentais, além da dificuldade de socializar-se, o idoso 

demonstra-se nitidamente solitário, assim, as contribuições da Psicologia tem como base os 

resultados de exames médicos sobre os sintomas clínicos, seguido da avaliação psicológica 

também da deterioração das funções cognitivas, como a memória, a dificuldade de dicção, entre 

muitas outras. (BECK; KNAPP, 2008).    

  

CONCLUSÃO 

 

Conforme a análise realizada sobre a Doença de Alzheimer (DA) chega-se à conclusão de 

que se trata de um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta por 

deterioração cognitiva, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma 

variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais, que geralmente se 

apresenta na terceira idade, considerada faixa etária dos sessenta anos acima, cujas evidencias 

através de exames como ressonância e tomografia, são alterações neuropatológicas e bioquímicas 

que podem ser causadas pela demência, as quais são de origem de mudanças estruturais e alterações 

nos neurotransmissores ou sistemas neurotransmissores. As mudanças estruturais incluem os 

enovelados neurofibrilares, as placas neuríticas e as alterações do metabolismo amiloide, bem 

como as perdas sinápticas e a morte neuronal. 

A fim de se concretizar um diagnóstico mais preciso em relação a Doença de Alzheimer 

nas últimas décadas, tem sido amplamente pesquisada para que se obtenham novas alternativas 

terapêuticas, que apesar de não haver cura definitiva ou tratamento específico, há outras patologias 

com os mesmos sintomas, de modo que podem ser administrados e amenizados, cujo empenho ao 
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tratamento medicamentoso promove a melhoria da qualidade de vida para o paciente e os seus 

familiares, além de reduzir a progressão do avanço da doença., porém, ainda um considerável grau 

de desconhecimento acerca de tal demência.  

Considerando tal compreensão, torna-se relevante a conscientização por meio da Psicologia 

aos familiares, para que a pessoa com Doença de Alzheimer possa sentir-se incluída e que tenha 

os cuidados necessários, de modo que o psicólogo possa atribuir cuidados psíquicos emocionais, 

numa tentativa de alcançar a reabilitação cognitiva, em que se tem como objetivo capacitar os 

familiares para lidarem melhor com os prejuízos causados pela doença, ou pelo menos, atenuar os 

impactos ocasionados, já que o paciente necessitará de auxílio até mesmo para suas necessidades 

básicas, contudo, não bastam as contribuições e intervenções da Psicologia ao tratamento ao 

doente, pois apesar de ser as intervenções psicológicas, estratégias compensatórias à organização 

para a produção de respostas, propiciando tanto melhora das funções cognitivas, como da qualidade 

de vida, necessita de uma acompanhamento multidisciplinar. 

Dessa forma, o tratamento do paciente com Alzheimer é através do trabalho em conjunto 

de alguns profissionais ligados a área da saúde, o que torna indispensável, o tratamento do médico 

neurologista ou psiquiátrico para indicar os medicamentos e acompanhar o quadro clínico, sendo 

essencial também o fonoaudiólogo para trabalhar a linguagem e assim ajudar o paciente à não 

perder sua comunicação com o mundo; o psicólogo para amparar emocionalmente não só o 

paciente mas também a família, e com o trabalho psicomotricista, proporcionará atividades 

prazerosas que através da estimulação das estruturas cognitivas ira reabilitar o sujeito em sua 

relação com o mundo, visando um amplo desenvolvimento social e emocional. 

Portanto, vale ressaltar que apesar da contribuição da Psicologia não bastar, suas 

intervenções são valiosas ao tratamento da Doença de Alzheimer, pois antes de iniciar qualquer 

programa de reabilitação cognitiva, se realiza através de outros históricos especializados, a 

definição do perfil cognitivo de cada paciente, delineando seus déficits e aspectos da cognição 

preservados, fazendo uma adequação do treinamento proposto ao nível intelectual e cultural do 

paciente, tendo em mente que não há cura, mas sim promover alivio dos déficits cognitivos e 

alterações comportamentais, assim, intervir,  visando estimular ou manter as capacidades mentais, 

fortalecer as relações  sociais, dar segurança e aumentar a autonomia do paciente, estimular a 

identidade e autoestima, minimizar o stress e evitar reações psicológicas anormais,  melhorar o 

estado de saúde e a qualidade de vida do paciente e dos familiares ou cuidadores, contudo, sugere-

se às pessoas envolvidas, às questões profissionais, quanto familiar, lembrar e buscar tratamento 
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farmacológico, como também as estratégias não farmacológicas, como a contribuição e 

intervenção do psicólogo, de grupos sócio-educativos ou até mesmo de técnicas de neuro-

reabilitação, pois ambos somarão melhores condições de vida às pessoas com Doença de 

Alzheimer e as encarregadas dos cuidados, podendo contar para um conhecimento mais 

aprofundado os referenciais aqui mencionados. 
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