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RESUMO 
 

 
A doença de Alzheimer é a forma de demência mais comum entre idosos e tem aumentado 

de forma gradual com o envelhecimento da população. Conhecer a Doença de Alzheimer, 

suas fases e particularidades, a demanda de cuidados produzidos pela doença e seu impacto 

na vida do cuidador familiar, dão uma noção da dimensão dos problemas enfrentados no 

cotidiano das famílias. 

O objetivo da pesquisa foi realizar um estudo bibliográfico e qualitativo, com artigos científicos, 

livros que falavam sobre o Alzheimer, trazendo uma conscientização dos profissionais a terem 

um atendimento mais humanizado, onde o mesmo impacta no acolhimento familiar do idoso. 

O trabalho nos permitiu um aprofundamento sobre o tema, trazendo informações de grande 

relevância na saúde, mas ainda há muito o que se falar sobre o assunto, pois o mesmo é um 

tema pouco explorado, mas de extrema importância para o conhecimento sobre a saúde do 

idoso. 

 

Palavras-chave: Doença de Alzheimer, fases da doença, cuidados. 

 

ABSTRACT 
 

Alzheimer's disease is the most common form of dementia among the elderly and has 

increased gradually with an aging population. Knowing Alzheimer's Disease, its phases and 

particularities, the demand for care produced by the disease and its impact on the family 

caregiver's life, give an idea of the dimension of the problems faced in the daily lives of families. 

The objective of the research was to carry out a bibliographic and qualitative study, with 

scientific articles, books that talked about Alzheimer's, bringing an awareness of professionals 

to have a more humanized care, where it impacts on the elderly's family reception. 

The work allowed us to deepen the topic, bringing information of great relevance in health, but 

there is still a lot to talk about, as it is a little explored topic but extremely important for the 

knowledge about the health of the elderly. 

 

Keywords: Alzheimer's disease, disease phases, care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Mais de 46 milhões de pessoas no mundo vivem atualmente com algum tipo 

de demência, e a cada ano cerca de nove milhões de novos casos acontecem 

segundo o World Alzheimer Report (ADI, 2015).     

O Brasil passa por mudanças importantes em sua pirâmide demográfica com 

um progressivo envelhecimento de sua população. Segundo dados do censo IBGE 

(2010) existem mais de milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 

Estima-se que em 2025 esse número será de 32 milhões. 

           Quando se fala das doenças associadas ao envelhecimento, é inevitável falar 

da Doença de Alzheimer. 

A Doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência, segundo a 

(WHO, 2012). Trata-se de uma degeneração primária do sistema nervoso central, isto 

é, uma doença na qual, por razões ainda desconhecidas, ocorre progressiva atrofia 

do cérebro. A Doença de Alzheimer caracteriza-se por uma longa evolução entre 10 

e 12 anos em média entre os primeiros lapsos e o estágio grave. 

O objetivo da pesquisa foi realizar um estudo bibliográfico e qualitativo a cerca 

da Doença de Alzheimer, demonstrando a pouca informação sobre o Alzheimer e suas 

fases. 

Conscientizar os profissionais a terem um atendimento mais humanizado na 

hora de darem o diagnóstico, deixando a família mais informada ao receberem o 

diagnóstico e por consequência a devida orientação sobre o que é a Doença de 

Alzheimer e suas respectivas fases. 

Uma comunicação humanizada e diretiva no momento do diagnóstico impacta 

no acolhimento familiar do idoso, fortalecendo o vínculo entre profissionais, familiares 

e idoso com proteção promovendo um conhecimento mais amplo à cerca da doença. 

Os tópicos a seguir terão um conhecimento a cerca da Doença de Alzheimer, 

suas fases e particularidades. E por fim, seguiremos com as considerações finais. 
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2 CONHECENDO O ALZHEIMER 

 

A Doença de Alzheimer (DA) é transtorno neurodegenerativo progressivo das 

atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de 

alterações comportamentais. 

A DA se caracteriza por processo degenerativo que acomete múltiplas 

funções corticais, incluindo memória, pensamento, compreensão e linguagem, sendo 

que da deficiência das habilidades cognitivas são comumente acompanhadas pela 

perda de controle emocional, do comportamento social e da motivação. (OPAS, 2013).  

A Doença de Alzheimer se caracteriza por uma patologia neurodegenerativa 

incurável de estabelecimento gradual e curso progressivo e insidioso que 

inevitavelmente resultará em danos aos processos cognitivos, e, portanto, na 

incapacitação do sujeito em estágios avançados. (Sereniki, A; Vital, M, 2008).   

A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema 

nervoso central começa a dar errado. 

Surge, então fragmentos de proteínas mal cortadas, tóxicas, dentro dos 

neurônios e nos espaços que existem entre eles. Como consequência dessa toxidade, 

ocorre perda progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como 

hipocampo, que controla a memória e o córtex cerebral, essencial para a linguagem e 

o raciocínio, memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e pensamento 

abstrato. 

De acordo com Paulo Dalgalarrondo, é basicamente no cortéx cerebral que 

se localiza o abstrato neural da memória de longo prazo, tendo uma grande 

participação das porções frontal e temporoparietocciptais.    

Sua neuropatologia envolve placas neuríticas e novelos neurofibrilares, 

caracterizados por alterações extracelulares com acumulação da proteína beta-

amiloide, e seus sintomas iniciais incluem perturbações da memória, apatia e 

depressão. (FREITAS, 2015). 

Os cuidados dedicados às pessoas com Alzheimer porém, devem ocorrer em 

tempo integral. Cuidadores, enfermeiras, outros profissionais e familiares, mesmo fora 

do ambiente dos centros de referência, hospitais e clínicas, que podem encarregar-se 

de detalhes relativos à alimentação, ambiente de vida dos pacientes. 
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A Doença de Alzheimer afeta a vida não apenas do idoso portador como 

também a de seus familiares. Quando se instala no seio familiar, compromete o seu 

relacionamento afetivo e causa desgastes físicos e emocionais, gerando problemas 

que podem ser assistidos pela equipe de saúde e, em especial, pela equipe de 

enfermagem. (FIGUEIREDO; TONINI, 2010).  

A causa ainda é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente 

determinada. A Doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência 

degenerativa em pessoas de idade, sendo responsável por mais da metade dos casos 

de demência nessa população. 

Segundo Alois Alzheimer (1907) É evidente que estamos diante de descrito 

cada vez com mais frequência. Esse fato deve nos estimular a estudar com 

profundidade particularmente essas doenças. Não devemos nos acomodar e incluir 

esses achados dentro dos processos patológicos largamente conhecidos. Fica claro 

que existem muito mais doenças mentais do que as que estão descritas em nossos 

livros. Nesses casos um profundo do estudo histopatológico deve ser realizado 

definindo cada perfil, caso a caso. Devemos atingir estágio em que os grandes grupos 

de doenças conhecidas sejam subdivididos em grupos menores determinando a umas 

suas características clínicas e anatômicas.  

O primeiro sintoma, e o mais característico, do mal de Alzheimer é a perda de 

memória recente. 

Com a progressão da doença, vão aparecendo sintomas mais graves como, 

a perda de memória remota (ou seja), dos fatos mais antigos, bem como irritabilidade, 

falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de orientar no espaço e no tempo. 

Conforme Stemberg (pág.151, 2016) memória é o meio pelo qual mantemos 

e usamos informações do nosso passado para usá-los no presente. 

A memória está presente em todas as nossas tarefas do cotidiano, das mais 

complexas às mais simples, como acenar com a mão para uma pessoa. Dalgalarrondo 

(p. 137, 2008) diz que: a memória é a capacidade de registrar, manter e evocar as 

experiências e os fatos já ocorridos. Já Gil (p.173, 2014) “A memória é a aptidão que, 

ao possibilitar que a pessoa se lembre, permite também a todo ser humano 

reconhecer-se num presente, produto da sua história e raiz do seu futuro”.    

Entre os principais sinais e sintomas do Alzheimer são: falta de memória para 

acontecimentos recentes, repetição da mesma pergunta várias vezes,  dificuldades 
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para acompanhar conversações e pensamentos complexos, incapacidade de elaborar 

estratégias para resolver problemas, dificuldades de dirigir automóvel e encontrar 

caminhos conhecidos, dificuldade para encontrar palavras que exprimam ideia ou 

sentimentos pessoais, irritabilidade, suspeição injustiçada, agressividade, 

passividade, interpretações erradas de estímulos visuais e auditivos, tendência ao 

isolamento. 

A identificação de fatores de risco e da Doença de Alzheimer em seu estado 

inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado dão à 

atenção Básica, principal porta de entrada para o Sistema Único de Saúde (SUS) um 

caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos.  

Alguns fatores de risco para o Alzheimer: a idade e a história familiar: a demência é 

mais provável se a pessoa tem algum familiar que já sofreu do problema; baixo nível 

de escolaridade: pessoas com maior nível de escolaridade geralmente executam 

atividades intelectuais mais complexas, que oferecem uma maior quantidade de 

estímulos cerebrais. 

A Doença de Alzheimer ainda não possui uma forma de prevenção especifica, 

no entanto, os médicos acreditam que manter a cabeça ativa, uma boa vida social, 

regada a bons hábitos e estilos, pode retardar ou até mesmo inibir a manifestação da 

doença. 

Com isso, as principais formas de prevenir, não apenas o Alzheimer, mas 

outras doenças crônicas são: estudar, ler, pensar, manter a mente sempre ativa, fazer 

exercícios de aritmética, jogos inteligentes, atividade em grupo, não fumar, não 

consumir bebida alcoólica, ter alimentação saudável e regrada, fazer prática de 

atividades físicas regulares. 

O diagnóstico da Doença de Alzheimer é por exclusão. O rastreamento inicial 

deve incluir avaliação de depressão e exames de laboratório com ênfase especial na 

função da tireoide e nos níveis de vitamina B12 no sangue. 

O Alzheimer pode ser tratado pelo psiquiatra geriatra ou por um neurologista 

especializado no tratamento da doença de Alzheimer. 

O diagnóstico do Alzheimer no paciente que apresenta problemas de memória 

é baseado na identificação das modificações cognitivas especificas. Exames físicos e 

neurológicos cuidados acompanhados de avaliação do estado mental para identificar 
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os déficits de memória, de linguagem, além de viso-espaciais que é a percepção de 

espaço. 

Vale ressaltar que o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e em tempo 

oportuno é fundamental para possibilitar o alivio dos sintomas e a estabilização ou 

retardo da progressão da doença. 

O tratamento do Alzheimer é medicamentoso e os pacientes tem a disposição 

a oferta de medicamentos capazes de minimizar os distúrbios da doença, que devem 

ser prescritos pela equipe médica. O objetivo do tratamento medicamentoso é, 

também propiciar a estabilização do comprometimento cognitivo do comportamento e 

da realização das atividades da vida diária. 

A Doença Alzheimer costuma evoluir para vários estágios de forma lenta e 

inexorável, ou seja, não há o que possa ser feito para barrar o avanço da doença. A 

partir do diagnostico, a sobrevida média das pessoas acometidas por Alzheimer oscila 

entre 8 e 10 anos. 

FASE I (Forma inicial) alterações na memória, na personalidade e nas habilidades 

visuais e espaciais. 

FASE II (Forma Moderada) dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar 

movimento. Agitação e insônia. 

FASE III (Forma Grave) resistência à execução de tarefas diárias. Incontinência 

urinarias e fecal. Dificuldade para comer. Deficiência motora progressiva. 

FASE IV (Terminal) restrição ao leito, mutismo, dor à deglutição infecções 

intercorrentes. 

 

3 FASES DO ALZHEIMER 

 

Doença de Alzheimer na Fase Leve 

Envelhecimento e memória 

Alterações em todos os sistemas do organismo são esperadas com o avançar 

da idade: a pele fica mais fina e seca, os ossos se tornam mais frágeis, os olhos têm 

dificuldade em adaptar-se a distancias curtas, o que exige óculos para leitura. É claro 

que essas alterações podem variar de pessoa para pessoa, estando quase ausentes 

em algumas sendo muito marcadas em outras. 
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Com o cérebro não é diferente: o envelhecimento traz alterações anatômicas 

e funcionais. Assim por exame de tomografia ou ressonância magnética é possível 

verificar que há uma redução de volume do órgão, isto é, o cérebro fica menor. 

Diferentemente do que se pensa, isso não acontece só por perda de neurônios, e a 

redução varia bastante de uma região cerebral para a outra. 

Com o envelhecimento, é esperado certo grau de declínio das funções 

cognitivas, entretanto a interferência nas atividades do dia a dia por meio do declínio, 

não é considerada normativa (CLEMENTE, 2008).   

Perda de memória 

Dificilmente um idoso saudável, ainda que apresente as alterações citadas, 

vai procurar ajuda, pela boa razão de que não haverá mudanças profundas no seu dia 

a dia. 

A depressão e seus sintomas: Quando falamos em depressão, pensamos em 

tristeza, desesperanças, choro sem motivo aparente, sensação de não valer mais 

nada. 

No idoso, porém outros sintomas podem ser mais perceptíveis como: apatia 

e perda de iniciativa, fadiga, abandono de atividades de que antes gostava, isolamento 

social, alterações do sono e do apetite, queixas de falta de memória, possíveis causas 

da dificuldade de memória em Idosos, uso de tranquilizantes e hipnóticos, 

determinadas doenças, como o hipertireoidismo depressão, demência. 

Demência, Doença de Alzheimer e Esclerose 

Demência, é um termo usado para descrever pessoas com progressiva 

alteração da memória, geralmente memória para fatos recentes, que, além disso, têm 

também dificuldade em outras áreas, como capacidade de planejamento e linguagem. 

Demência é uma síndrome progressiva de comprometimento cognitivo geral 

que resulta em declínio funcional (Ritchie, 2017).     

Será que é mesmo Doença de Alzheimer? 

Esta é uma dúvida frequente e compreensível, quando se pensa em com a 

doença pode evoluir. É importante lembrar que atualmente o único meio de afirmar 

que uma pessoa com certeza tem Doença de Alzheimer é através do estudo de tecido 

cerebral. Isso significa que, para efeito de diagnostico em vida, seria necessário 

biopsia cerebral, exame complexo e que pode ter complicações, como hemorragia. 

Por essa razão o diagnóstico de D.A é feito por exclusão, isto é, diante de alguém com 
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demência, tendo sido excluído outras causas, fala-se em provável Doença de 

Alzheimer. Portanto quando alguém recebe o diagnóstico de D.A, isso significa 

alguém com progressiva alteração da memória e outras funções, para quem outras 

causas possíveis causas forem excluídas. Se a avaliação for feita corretamente, o 

diagnóstico acertado de D.A será superior a 80%, como constatado em bons centros 

de tratamentos das demências. 

O diagnóstico segundo o DSM-5 (APA, p, 611, 2013), poderá estar 

classificado no grupo de Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve dependendo do 

estágio de deterioração em que o sujeito se encontra.   

Avaliação do Estado Mental 

Como dito antes, para o diagnóstico de demência é necessário demonstrar 

que a pessoa tem falha de memória e de outras funções, como a capacidade de 

planejamento e a linguagem. As queixas de linguagem são subjetivas- deprimidos e 

pessoas muito exigentes com si próprias reclamam da memória e muitas vezes têm 

desempenho normal na avaliação específica. Por outro lado, pessoas com demência 

nada vêm de errado na própria memória, ainda que as falhas sejam evidentes para 

quem convive com elas. 

Contar ou Não Contar 

Assim que a família toma conhecimento do diagnóstico, uma das primeiras 

dúvidas é se a pessoa deve ser informada. Contar o diagnóstico só faz sentido na fase 

inicial, quando a pessoa tem condições de entender seu significado. Em geral a família 

prefere que o diagnóstico não seja revelado, pois imagina que ele possa destruir a 

esperança e a motivação do familiar e lança-lo a uma limitação ainda maior. 

O tratamento da D.A tem dois aspectos principais, o medicamento e o não 

medicamentoso, ambos igualmente importantes. Medicamentos que inibem a 

degradação, aumentando a quantidade de acetilcolina disponível mostraram algum 

resultado. 

A terapia não farmacológica da Doença de Alzheimer objetiva manter e 

melhorar a função cognitiva, além de trabalhar capacidade de desempenhar 

atividades diárias ou que melhorem a qualidade de vida. (Alzheimer’s Association, 

p,13,2018).  

Fases Moderada e Grave 
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Nem todas as alterações ocorrem em todas as pessoas com D.A. Um bom 

exemplo é a agressividade, comportamento presente desde cedo e intensa em alguns, 

presente por períodos curtos e aparecendo mais tarde em outros, ou nunca 

aparecendo ao longo de toda a doença nos demais. 

Certamente existem algumas atividades que podem ser excluídas com 

segurança, como: dirigir ou gerenciar finanças, porque envolvem recursos intelectuais 

que provavelmente estarão prejudicados nesta fase da doença. 

As atividades básicas são aquelas essenciais no dia a dia. Podem ser 

incluídas aqui a alimentação, o banho, a troca de roupa e o uso do sanitário. 

Diferentemente das atividades instrumentais, as atividades básicas devem ser 

obrigatoriamente executadas. Na fase moderada ocorre progressiva dependência 

para execução dessas atividades, que se torna total no fim dessa fase. 

Com a doença mais avançada, caminhar fica cada vez mais difícil, até torna-

se impossível sem o apoio de outra pessoa. Mais à frente, mesmo com o apoio é difícil 

caminhar, e a pessoa deverá ser arrastada, o que só poderá ser feito por distancias 

curtas. Por fim a pessoa fica restrita à cadeira e ao leito. Nesse momento deve ser 

considerada a possibilidade de usar cadeira de rodas. Nesta fase avançada, a 

linguagem está perdida e em geral não há reconhecimento de pessoas e lugares. A 

mudança de posição no leito ou a retirada dele dependerá de outras pessoas, e alguns 

cuidados devem ser tomados para evitar lesões. 

Quando uma pessoa fica restrita ao leito e tem dificuldade de movimentar-se, 

a tendência é a que permaneça deitada na mesma posição. Quando isso acontece, a 

pela que cobre as protuberâncias ósseas, pela pressão continuada, pode abrir-se, 

formando úlceras, ou escaras de decúbito. 

Na fase grave vão surgindo mais fatores agravantes como: sonda vesical de 

demora (sonda para urinar), ostomia, cuidados com gastrostomia, cuidados com 

ileostomia, colostomia e urostomia, cuidados com a medicação, emergência no 

domicílio, engasgo, queda, convulsão, vômitos, diarreia, desidratação, hipoglicemia, 

desmaio, sangramentos e confusão mental. 

Reconhecendo o fim    

Diante da possibilidade de morte de alguém querido, a família ou cuidador 

passa pelo sentimento de incapacidade e isso gera sentimentos contraditórios, tais 

como raiva, culpa, alivio etc. 
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Esses são sentimentos comuns e normais nessa situação, dificilmente são 

reconhecidos ou aceitos. É preciso que o cuidador e os familiares reconheçam seus 

limites e entendam que, mesmo que estejam fazendo tudo o que é necessário para o 

bem estar da pessoa, pode ser que ela não recupere a saúde. 

Nessas horas, cada pessoa tem seu jeito de procurar consolo para seu 

sofrimento como, por exemplo, rezar mudar de ambiente, pensar sobre a vida, 

conversar sobre a situação, reencontrar velhas amizades, cuidar de si mesmo e 

reorganizar a vida. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo teve como objetivo realizar um estudo bibliográfico e qualitativo à 

cerca da importância das informações sobre a Doença de Alzheimer, suas fases e 

particularidades. 

Trazendo uma conscientização dos profissionais a terem um atendimento 

mais humanizado na hora de darem o diagnóstico e por consequência a devida 

orientação dobre a D.A. 

Uma comunicação humanizada e diretiva no momento do diagnóstico impacta 

no acolhimento familiar do idoso. 

A humanização deve estar presente em todos os cuidados realizados, com 

um olhar de compreensão, respeito e solidariedade. 

O trabalho nos permitiu um aprofundamento sobre o tema, trazendo 

informações de grande relevância na saúde, mas ainda há muito o que falar sobre o 

assunto, pois o mesmo é um tema pouco explorado, mas de extrema importância para 

o conhecimento sobre a saúde dos idosos.     
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