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Introdução: Com o processo de envelhecimento ocorrendo no âmbito da família,
tornam-se mais claras as relações familiares. A família, para o idoso, continua sendo
seu espaço natural. Diante da necessidade de cuidados com idosos, com progressiva
dependência à medida que avançam na idade, se enquadram as doenças
crônico–degenerativas, entre elas a Doença de Alzheimer. 
A Doença de Alzheimer, além de comprometer o portador, afeta a família,
exigindo-lhe novos arranjos em sua dinâmica de funcionamento e sobrecarregando
física e emocionalmente todos os membros, que não receberam apoio nem preparo ou
treinamento específico, com subsequente ônus físico, psicológico, social e financeiro.
Objetivo: O estudo teve por objetivo conhecer as dimensões do cuidado do familiar ao
idoso com Doença de Alzheimer, descrever os cuidados prestados pelos familiares e
identificar a visão dos mesmos sobre suas relações e cuidados, analisando as relações
familiares no contexto do cuidado. 

 Metodologia: Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa, do tipo
descritiva, realizada em um município da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
Minas Gerais,com uma amostra de 10 cuidadores/familiares cadastrados em Equipes
de Estratégia Saúde da Família, no mês de julho de 2010.
Foi observado o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS), pela portaria 2048/09
nos artigos 696 e 697 que incorpora sob a ótica da pessoa e das coletividades, os
referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, e
visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos
sujeitos da pesquisa e ao Estado. Resultados: Os dados foram coletados por meio de
entrevista, contendo questões referentes à caracterização da amostra, relações
familiares e cuidados prestados. Entre os resultados, destacam-se a predominância,
como cuidador, de mulheres, principalmente filhas e esposas, famílias com até quatro
pessoas e familiares/cuidadores com idade superior a 40 anos. 
Quanto aos principais cuidados prestados pelos familiares/cuidadores verificou-se que,
em sua totalidade, realizam algum cuidado à pessoa com Alzheimer, destacando-se
como unanimidade o auxílio à alimentação e a administração de medicamentos. Esses
cuidados são conhecidos como atividades de vida diária (AVD).
As demandas do cuidado atravessam os limites do esforço físico, mental, psicológico,
social e econômico, sobrecarregando o cuidador, tornando-o uma pessoa austera. O
cuidado gera sobrecarga por parte dos cuidadores/familiares, estresse e falta de tempo
para o autocuidado, uma vez que o portador da doença torna-se cada vez mais
dependente. 
A função do cuidador é bastante complexa e de grande responsabilidade, devendo ser
realizada, sobretudo com dedicação, carinho, respeito e amor.
Os cuidados com o portador da Doença de Alzheimer são complexos, prescindindo, à
medida que a doença evolui, de maior disponibilidade e abnegação por parte do
familiar/cuidador, uma vez que a doença provoca perda da independência e da
autonomia. Conclusão: As relações familiares num contexto da Doença de Alzheimer
configuram-se desafiadoras. Os cuidadores/familiares requerem apoio de profissionais
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da área da saúde – dentre eles, o enfermeiro, para prestarem cuidados aos idosos com
Doença de Alzheimer, bem como para a preservação de sua  saúde física e emocional.
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