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RESUMO 

  
Introdução. Na prática assistencial observou-se uma preocupação de idosos com a doença de 

Alzheimer (DA) que pode influenciar no seu modo ou qualidade de vida. O acometido da DA 

necessitará inevitavelmente de cuidador e esta atividade é permeada por dificuldades que com 

o tempo poderá alterar a saúde do cuidador. A teoria das representações sociais (TRS) 

enquanto uma modalidade do conhecimento e sistemas de interpretação da realidade 

organizam as relações do indivíduo com o mundo e orientam as suas condutas e 

comportamentos no meio social possibilitando conhecer como as pessoas pensam e se 

comportam frente a fenômenos conflituosos no seu cotidiano. Objetivos: identificar 

representações sociais (RS) sobre a doença de Alzheimer construídas por idosos sem a doença 

de Alzheimer; conhecer as RS construídas por cuidadores de idosos com a doença de 

Alzheimer e explorar as RS sobre a DA segundo cuidadores de idosos com a DA e idosos sem 

a DA. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa exploratória em uma abordagem qualitativa. 

Quanto aos aspectos éticos o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba e aprovado sob o 

n°. 574.968 de 31/03/2014, CAAE-27670714.4.0000.5183. A amostra foi por conveniência 

com 50 cuidadores de idosos com a DA e 50 idosos sem esta doença, de ambos os sexos, que 

responderam uma entrevista semiestruturada. Os dados coletados foram organizados em um 

corpus, processados pelo software IRAMUTEQ e interpretados segundo o aporte teórico das 

RS. Resultados e Discussão: dos resultados obtidos após analise delineou-se três artigos: o 

primeiro trata de uma revisão integrativa da literatura sobre a percepção de idosos sobre a DA 

em que sinalizou a necessidade de desenvolvimento de estudos com o aporte teórico das RS; o 

segundo artigo aborda as RS construídas por idosos sem a doença de Alzheimer sobre a 

doença de Alzheimer em que os idosos falam sobre a DA; o terceiro artigo identifica as RS 

construídas por cuidadores de acometidos pela DA sobre a DA. Considerações finais: As RS 

construídas pelos cuidadores de pessoas com a DA observam-se dimensões subjetivas com 

conteúdos positivos e negativos. Diferem essas RS apreendidas nas falas dos idosos, com 

conteúdos próximos para descreverem a doença, expressam sentimentos de tristeza em muitas 

situações, assim como observam tais sentimentos nos familiares envolvidos. O 

comportamento dos idosos com a doença e suas palavras verbalizadas agressivamente influi 

no ato de cuidar deixando-os estressados. O grau de dependência do idoso sob seus cuidados 

associado ao abandono por parte de familiares e amigos têm implicações no estilo de vida do 

cuidador familiar que tem que se dedicar com mais afinco as suas atividades laborais, e por 

outro lado, quando há associação com restrições financeiras abandonam o lazer. Aspectos 

positivos foram relatados como o crescimento pessoal e afetivo desenvolvido no cuidar. Este 

estudo contribui para a reflexão e subsídio para o desenvolvimento de políticas públicas 

voltadas aos idosos e cuidadores; serve de estímulo para o incremento de capacitações 

profissionais abordando as necessidades apresentadas acerca da doença de Alzheimer.  

 

Palavras chave: Idoso; Cuidadores; Doença de Alzheimer.  
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ABSTRACT 

Introduction: In medical practice it has been observed that elderly people have a concern 

about Alzheimer's disease (AD) that can influence their mode or quality of life. The patient 

with AD will inevitably need a caregiver and this activity is permeated by difficulties that 

with time can induce changes in their health. The theory of social representations is a form of 

knowledge and a reality understanding system that organize the individual's relations with the 

world and guide their conduct and behavior in the social environment, allowing people how to 

think and behave facing conflicting phenomena in their daily lives. Objective: To identify 

social representations of Alzheimer's disease built for elderly people without AD. To know 

the social representations built by caregivers of patients with Alzheimer's disease and to 

explore the social representations of Alzheimer's disease according to caregivers and elderly 

people without Alzheimer's disease. Methodology: It is an exploratory research on a 

qualitative approach. Regarding to the ethical aspects the project was submitted to the 

Research Ethics Committee of the University Hospital Lauro Wanderley the Federal 

University of Paraíba and approved under paragraph. 574,968 of 03/31/2014, CAAE-

27670714.4.0000.5183. The sample for convenience with 50 caregivers of elderly with 

Alzheimer's disease and 50 elderly people without this disease, of both sexes, who answered a 

semi-structured interview. The collected data were organized in a corpus, processed by 

IRAMUTEQ software and interpreted according to the theoretical framework of social 

representations. Results: The results obtained after analysis delineated three articles: the first 

is an integrative review of the literature on the perception of older people about AD that 

signaled the need to develop studies with the theoretical framework of social representations. 

The second article discusses the social representations built by elderly people without 

Alzheimer's disease about Alzheimer's disease, in this article, the elderly talk about the AD; 

the third article identifies the social representations built by caregivers of patients with 

Alzheimer's disease, the caregivers talk about the AD. Final Thoughts: The social 

representations by caregivers of people with AD presented subjective dimensions with 

positive and negative content. The social representations captured in the speeches of the 

elderly were different but had similar content to describe the disease, they expressed feelings 

of sadness in many situations, as well as observe these feelings in the family involved. The 

behavior of elderly people with the disease verbalizing words aggressively influences the act 

of caring, leaving the caregivers stressed. The degree of dependency in their care associated 

with abandonment by family and friends of the elderly have implications for the lifestyle of 

the familiar caregiver who has to devote harder to their work, and on the other hand, when 

associated with financial restrictions they also abandon leisure. Positive aspects were reported 

as personal and emotional growth developed in care. This study contributes to reflection and 

subsidy for the development of public policies for the elderly and caregivers, as well as a 

stimulus to increase professional training to the needs brought about Alzheimer's disease. 

 

Keywords: Aged; Caregivers; Alzheimer Disease. 
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RESUMEN 

 

Introducción: En la práctica médica, se encontró una preocupación de las personas de edad 

avanzada con la enfermedad de Alzheimer (EA) que puede influir en su modo o calidad de 

vida. El paciente con la EA, inevitablemente, tendrá cuidador y esta actividad está permeado 

por dificultades con el tiempo puede cambiar la salud del cuidador. La teoría de las 

representaciones sociales como un modo de conocimiento y sistemas de interpretación de la 

realidad organizar las relaciones del individuo con el mundo y guiar su conducta y 

comportamiento en el medio ambiente social que permita saber cómo piensan y se comportan 

frente a fenómenos que pueden causar conflictos en su vida diaria. Objetivo: Identificar las 

representaciones sociales sobre la EA construido por las personas de edad avanzada sin EA; 

conocer las representaciones sociales construidas por los cuidadores de personas mayores con 

EA y explorar las representaciones sociales sobre la EA de acuerdo a los cuidadores de 

ancianos con EA y las personas de edad avanzada sin EA. Metodología: Se trata de una 

investigación exploratoria en un enfoque cualitativo. En cuanto a los aspectos éticos, el 

proyecto fue presentado al Comité de Ética de Investigación del Hospital Universitario Lauro 

Wanderley la Universidad Federal de Paraíba y aprobados en el párrafo 574.968 de 

31.03.2014, CAAE-27670714.4.0000.5183. La muestra fue por conveniencia con 50 

cuidadores de ancianos con EA y 50 personas de edad avanzada y sin esta enfermedad, de 

ambos sexos, que respondieron a una entrevista semi-estructurada. Se organizaron los datos 

recogidos en un corpus, procesados por el software IRAMUTEQ e interpretados de acuerdo 

con el marco teórico de las representaciones sociales. Resultados: Los resultados obtenidos 

tras el análisis se realizó tres artículos: el primero es una revisión integradora de la literatura 

sobre la percepción de las personas mayores sobre la EA en el que señaló la necesidad de 

desarrollar estudios con el marco teórico de las representaciones sociales; el segundo artículo 

analiza las representaciones sociales construidas por personas de edad avanzada sin EA sobre 

la EA y los ancianos charla sobre la EA; el tercer artículo se identifican las representaciones 

sociales construidas por los cuidadores de ancianos con EA sobre la EA. Consideraciones 

finales: Las representaciones sociales de los cuidadores de personas con EA se observan 

dimensiones subjetivas con contenido positivo y negativo. Difieren estas representaciones 

sociales aprehendidos en los discursos de los ancianos, con un contenido similar para 

describir la EA, expresar sentimientos de tristeza en muchas situaciones, así como observar 

estos sentimientos en la familia participe. El comportamiento de las personas de edad 

avanzada con la EA y sus palabras verbalizadas de manera agresiva influye con el acto de 

cuidar dejándolos estresados. El grado de dependencia de los ancianos a su cargo asociado 

con el abandono por la familia y los amigos tienen implicaciones para el estilo de vida del 

cuidador familiar que tiene que dedicar más en sus actividades de trabajo, y por otro lado, 

cuando se asocia con restricciones financiera el cuidador deja de ocio. Aspectos positivos 

fueron reportados como el crecimiento personal y emocional desarrollado en el cuidado. Este 

estudio contribuye a la reflexión y la subvención para el desarrollo de políticas públicas para 

las personas mayores y cuidadores, así como servir de estímulo para el aumento de la 

formación profesional de atención de las necesidades provocadas por la EA. 

 

Palabras clave: Anciano; Cuidadores; Enfermedad de Alzheimer. 
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Como médico neurologista e com mestrado em produtos naturais e sintéticos bioativos 

- área farmacologia - concluído em 2011, direcionei-me no doutorado a estudar o 

envelhecimento. 

Passei a fazer parte do Grupo Internacional de Estudos e Pesquisas sobre 

Envelhecimento e Representações Sociais (GIEPERS), inserido no Laboratório de Saúde, 

Envelhecimento e Sociedade – LASES, após cursar a disciplina Práticas e Representações 

Sociais em Saúde vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

(PPGENF/CCS/UFPB), que permite a interdisciplinaridade. 

Trazendo a experiência clínica em neurologia onde verifiquei a preocupação de idosos 

com a doença de Alzheimer foi possível apropriar-se da Teoria das Representações Sociais 

como aporte teórico, garantindo o ineditismo exigido em um trabalho de tese. 

O processo do envelhecimento é marcado por mudanças biológicas, sociais e 

psicológicas, dentre estas, especialmente os déficits cognitivos, entre eles as alterações da 

memória. Também é frequente o aparecimento da depressão e da demência durante esse 

processo, sendo a doença de Alzheimer (DA) a mais frequente entre as demências
(1)

. 

A doença de Alzheimer pode ser definida como uma demência de início gradual e de 

declínio cognitivo contínuo, com comprometimento da memória e de outra área cognitiva, na 

ausência de outras doenças que podem causar déficits progressivos na memória e cognição
(1)

. 

A elevação da expectativa de vida da população foi acompanhada pelo crescente 

número de casos de demência entre as pessoas idosas. Buscando um envelhecimento onde 

haja qualidade de vida dos idosos com demências, se faz necessário diagnóstico precoce e um 

tratamento adequado, isso influi em um aumento significativo nas pesquisas nesta área, as 

quais têm subsidiado melhorias no atendimento a pessoa idosa, avanços nos tratamentos, com 

consequente qualidade de vida desses indivíduos
(2-6)

. 

A medicina tem avançado no que diz respeito ao tratamento da pessoa idosa com a 

DA, entretanto, o comprometimento funcional e a perda da memória, requerem cuidados 

significativos, sendo os familiares, os principais responsáveis por esta demanda. O cuidado 

tem especificidades em cada uma das fases da doença, sendo importante a manutenção da 

rede de suporte familiar, pois o idoso necessitará cada vez mais de atenção. O problema é a 

sobrecarga, advinda da responsabilidade no processo do cuidado e muitas vezes, apenas um 

familiar termina sendo o cuidador principal. Esse acúmulo provoca problemas de saúde para o 

cuidador e geralmente interfere na condução do cuidado ao idoso
(7-9)

. 
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Neste sentido, esta temática é de relevância científica e social, por estudar uma doença 

que carece de grandes investimentos no campo da pesquisa com uma produção cientifica para 

embasar o cuidado e, de grande impacto para saúde da pessoa idosa, por pontuar dimensões 

para um atendimento singular para o idoso com DA. 

Assim, este estudo encontra-se estruturado em cinco partes distintas: a primeira 

contempla a introdução em que se aborda a construção do objeto de estudo evidenciando o 

problema, justificativa, questões de investigação e os objetivos do estudo; a segunda parte 

destaca a fundamentação teórica com algumas considerações sobre a doença de Alzheimer e 

a teoria das representações sociais; a terceira compreende a metodologia em que se descreve 

o tipo de estudo, local, os participantes da pesquisa, o instrumento utilizado para coleta de 

dados e análise dos dados; a quarta parte traz os resultados e discussão, apresentados em 

forma de artigos originados da pesquisa; e a última parte contém as considerações finais que 

apresenta uma síntese dos dados apreendidos e a importância da pesquisa para o campo da 

saúde.  
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1  INTRODUÇÃO  
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Atualmente há uma preocupação acentuada de idosos sem a doença de Alzheimer, os 

quais sem qualquer tipo de demência e que ainda desfrutam de um ambiente familiar, ao se 

verem diante da possibilidade de perda de memória e sua interferência em sua qualidade de 

vida, procuram a assistência de profissionais de neurologia. Esse fato está diretamente 

relacionado com o aumento da expectativa de vida que permite que se atinja com mais 

frequência à idade em que o déficit cognitivo mínimo acontece. Este distúrbio cognitivo será 

considerado normal desde que este déficit não interfira nas atividades da vida social e 

laboral
(1)

. 

O surgimento de legislação que dispõe sobre a política nacional do idoso (Lei nº 

8.842/94) possibilitando a pessoa idosa direitos como também buscando garantir um 

envelhecimento saudável, antes nunca estipulados, deve-se em parte ao crescimento das 

pesquisas a cerca do envelhecimento. Evidencia-se que as pesquisas nesta área têm favorecido 

subsídios para valorização e qualidade de vida da pessoa idosa. Há de se ressaltar também que 

o número de transformações propiciadas pelo desenvolvimento da tecnologia e da medicina, 

está diretamente relacionado com a elevação da expectativa de vida da humanidade e com o 

consequente aumento da população envelhecida no mundo
(2)

. 

Para alguns autores o conceito cronológico de envelhecimento deve ser associado ao 

contexto bio-psico-social e cultural. Considera-se que o envelhecimento seja bem sucedido, 

quando representa não apenas a ausência de enfermidades, mas também a manutenção das 

condições de autonomia e de funcionalidade
(3)

. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) adotou o termo “envelhecimento ativo” que 

abrange mais que um envelhecimento saudável, envolvendo os cuidados com a saúde, seu 

estado psicológico, seu nível de dependência, suas crenças, suas relações sociais e o ambiente 

que se encontram
(4)

. 

Com o envelhecimento ocorrem mudanças psicológicas, especialmente déficits 

cognitivos, entre eles alterações da memória e inclusive é frequente a manifestação de 

depressão e demência, dentre elas a mais frequente é a Doença de Alzheimer (DA). Esta é 

definida como uma demência de início gradual e de declínio cognitivo contínuo, com 

comprometimento da memória e de outra área cognitiva, na ausência de outras doenças que 

podem causar déficits progressivos na memória e cognição
(5)

.  

A pessoa idosa com a DA vai precisar de maiores cuidados devido ao 

comprometimento funcional e com isto surge o imprescindível cuidador. O cuidado 

vivenciado, principalmente pelos cuidadores de familiares, é uma experiência muito pessoal, 
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depende da fase da doença, da qualidade da rede de suporte familiar, das relações dos 

membros de cada família e da forma como cada família enfrenta esta situação. A sobrecarga 

do cuidador que está envolvido no processo de cuidado pode ocasionar estresse, interferindo 

na manutenção da sua saúde e prejudicando a condução do cuidado ao idoso
(7)

. 

O familiar que assume a função de cuidador, geralmente é do sexo feminino, cônjuge 

ou filha, que muitas vezes irá assumir a tarefa de cuidar do idoso com DA, para o que 

provavelmente não terá recebido nenhum preparo ou treinamento específico, com subsequente 

ônus físico, psicológico, social e financeiro, o que poderá repercutir na qualidade da 

assistência ao idoso
(8)

.  

Os meios de comunicação aliados ao aumento da expectativa de vida determinam um 

conhecimento maior por parte dos idosos sem a doença de Alzheimer, que com o 

envelhecimento aumenta o risco de contrair a DA, o que explica, em parte, a sua procura 

pelos serviços de neurologia de forma mais frequente e com isto vislumbra-se a possibilidade 

da realização de um número maior de investigações nesta população. 

Um ponto a ser considerado para justificativa deste estudo foi quando se realizou uma 

revisão integrativa sobre o tema, verificou-se pouca produção de conhecimento com relação 

ao objeto de estudo - a doença de Alzheimer, centrada no referencial teórico das 

representações sociais, configurando uma lacuna neste conhecimento, isto por não se 

encontrar um estudo que mostre as relações do cuidador e da própria pessoa idosa 

contextualizada socialmente capaz de orientar as suas condutas e comportamentos no meio 

social
(9)

. 

A Teoria das Representações Sociais (TRS), pela sua particularidade de constante 

construção e dinamismo, tem sido utilizada na compreensão das práticas de saúde, uma vez 

que se constitui em sistemas de interpretação da realidade e, por isso, rege as relações dos 

indivíduos com o mundo e com os outros, orientando os seus comportamentos e as suas 

relações sociais. Daí fundamenta-se a necessidade da realização desse estudo, sobre a DA por 

pessoa idosa e por cuidadores de pessoa idosa com doença de Alzheimer, subsidiado na TRS 

por sua importância decorrentes de implicações psicossociais e culturais associadas a esta 

doença capaz de sinalizar propostas singulares mais efetivas capazes de oferecer melhores 

condições de vida à pessoa idosa. 

As lacunas na literatura requerem que sejam realizadas pesquisas numa população de 

idosos sem a doença de Alzheimer, pois elas servirão para se pontuar dimensões importantes 

sobre a doença de Alzheimer do ponto de vista do idoso, se este conhecimento gera alterações 
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no cotidiano e com isto, tentar oferecer em contrapartida intervenções no campo de pesquisa 

como também contribuir na elaboração de propostas em políticas de saúde. Por este prisma, 

faz-se necessário que os profissionais de saúde fiquem atentos no sentido de conhecer o 

contexto do processo de cuidado ao idoso demenciado, para que se possam estabelecer 

estratégias de suporte social. 

Justifica-se a relevância científica e social desta pesquisa por ser este estudo 

importante para o campo da Gerontologia, uma vez que investiga representações sociais sobre 

a doença de Alzheimer construídas por pessoa idosa sem DA, e por cuidadores de pessoa 

idosa com DA, pois são realidades bem presentes no cotidiano da sociedade, que pouco 

discute sobre os impactos destes fenômenos no envelhecimento populacional.  

Observando o propósito de criar alternativas de intervenção e propor ações e políticas 

na área da saúde, buscando atender às demandas tanto desta população envelhecida como dos 

cuidadores de pessoa idosa com a DA.  

Logo, questiona-se: O que pensam os idosos sem a doença de Alzheimer e cuidadores 

de idosos com a DA sobre esta doença? Existe diferenciação de representações sociais de 

pessoa idosa sem DA e de cuidadores de pessoa idosa com a doença de Alzheimer? 

Para responder tal questionamento este estudo tem os objetivos de: 

- Identificar representações sociais sobre a doença de Alzheimer construídas por 

pessoa idosa sem a doença de Alzheimer;  

- Conhecer representações sociais construídas por cuidadores de pessoa idosa com a 

doença de Alzheimer;  

- Explorar representações sociais sobre a doença de Alzheimer construídas por 

cuidadores de pessoa idosa com a doença de Alzheimer e por pessoa idosa sem a doença de 

Alzheimer. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
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2.1 Contextualizando a doença de Alzheimer 

 

No inicio do século XX já se sabia que o envelhecimento constituía um dos principais 

fatores de risco para a arteriosclerose. Mais um pouco e a arteriosclerose já era considerada 

um dos principais fatores de risco para a demência senil. Predominava a visão que a demência 

arteriosclerótica resultava de um estrangulamento gradual do suprimento sanguíneo para o 

cérebro. Assim o termo “esclerosado” (originário da arteriosclerose) tornou-se o adjetivo mais 

popularmente utilizado para se referir a pessoas dementes. Desta forma, as demências 

vasculares assumiam-se como sendo ocorrências mais comuns do que as doença 

primariamente degenerativas, noção que se inverteu a partir da década de 1970, quando se 

passou a assumir a DA como a forma de demência mais comum, ao menos no mundo 

ocidental
(5)

. 

 O conceito de demência vascular (DV) ainda é nebuloso, carecendo de melhor 

especificidade
(5)

. No final do século XX, com o conhecimento de que a DA poderia coexistir 

com a DV e, por conseguinte, com a criação do conceito de “demência mista”, seus limites 

ficaram ainda menos precisos
(10)

. 

A importância de Aloysius Alzheimer recai no fato de ele ter sido o primeiro a 

descrever alterações histopatológicas específicas (os emaranhados neurofibrilares e placas 

amiloides), entretanto, as placas amilóides já haviam sido descritas por Oskar Fischer em 

1907, e associá-las a tal doença. Ressalta-se o fato que Pinel, Esquirol e outros já haviam 

proporcionado boas descrições clínicas de demência
(11)

; porém, foi Emil Kraepelin, chefe do 

grupo de pesquisa, quem decidiu homenagear Alzheimer dando-lhe o nome à doença. Esse 

pesquisador diferenciou a doença de Alzheimer da demência senil, situando-a como uma 

demência exclusivamente pré-senil. Até a década de 60 a DA era considerada rara, mas, a 

partir da publicação do trabalho seminal de Blessed, Tomlinson e Roth (1968) tornou-se 

evidente a correlação entre a gravidade da demência da idade avançada e os achados 

neuropatológicos característicos da DA
(12)

. Além disso, foi se percebendo de maneira gradual 

que antiga demência senil e a DA pré-senil partilhavam o mesmo quadro clinico e 

histopatológico.  

Em 1976 foram aglutinados os dois conceitos em um só com o termo “demência senil 

do tipo Alzheimer”. Portanto a DA saiu de uma condição de rara para transforma-se numa 

epidemia nos dias atuais
(13,14)

. Cresceram os números de publicações, na década de 60 

tínhamos 18 artigos publicados e na década de 2000 a 2010 passaram para 52.045 indexados 

no PubMed
(10)

.  
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A doença de Alzheimer é a principal causa de demência e é definida como uma 

condição que provoca deficiência cognitiva progressiva, onde a memória é a parte mais 

afetada, principalmente a capacidade de reter novas informações, mas na medida em que a 

doença evolui outras funções cognitivas como: orientação, linguagem, julgamento, função 

social e habilidades de realizar tarefas motoras (praxias) também declinam
(15)

. 

As principais alterações neuropatológicas da DA são: perda neuronal (perda de 

neurônios na camada superficial do córtex), redução dos números de sinapses, presença de 

placas senis neuríticas (extracelulares) e pelos emaranhados neurofibrilares (intracelulares, 

principalmente). A proteína Tau, encontrada dentro dos emaranhados neurofibrilares, é 

quimicamente modificada e em cérebros com DA ela é fosforilada. O acúmulo anormal da 

proteína beta-amilóide pode causar perda celular. Na DA o aumento de depósito de amilóide 

no cérebro é muito característico; ela é depositada no tecido cerebral e em vasos sanguíneos 

ocorrendo, principalmente, nas regiões parietal e temporal com algumas extensões nas áreas 

frontais. Há relatos de que os enovelados neurofibrilares correlacionam-se de acordo com a 

gravidade da demência e a densidade sináptica tem sido considerada como tendo uma 

correlação inversa com a seriedade da demência em algumas regiões cerebrais. O nível de 

escolaridade parece aumentar a densidade sináptica e isso pode ter um efeito protetor contra 

as alterações cognitivas na DA
(16)

.
 
 

Os déficits cognitivos, principalmente os distúrbios da memória, caracterizam-se por 

uma deficiência da neurotransmissão colinérgica (os neurônios do hipocampo tendem a 

morrer primeiro), existindo uma perda da acetilcolina (um dos principais neurotransmissores 

do hipocampo) por todo o córtex de indivíduos com DA. A noradrenalina, a somatosina, a 

dopamina, a serotonina e o neuropeptídeo “Y” também estão diminuídos
(13)

.  

A grande maioria dos casos de DA é de ocorrência esporádica. As formas familiares, 

em que há padrão de herança autossômica dominante também são descritas e chegam a 5% do 

total dos casos. Já foram identificados mutações nos cromossomos 1, 14 e 21, condicionando 

o início dos sintomas usualmente antes dos 65 anos (DA pré-senil). No cromossomo 21 

encontra-se o gene que codifica a proteína precursora do amilóide. Os cromossomos 14 e 1 

relacionam-se com as proteínas pré-senilinas 1 e 2 respectivamente. Cerca de 50% dos casos 

de DA familiar decorre de mutações no gene pré-senilina 1, no cromossomo 14. Presença do 

alelo ε4 do gene da apolipoproteína E (proteína plasmática relacionada com o transporte do 

colesterol) aumenta o risco de desenvolvimento da doença em duas a três vezes
(17;18)

. 
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O requisito primário para o diagnóstico de demência é a evidência de um declínio 

tanto na memória quanto no pensamento, o qual é suficiente para comprometer atividades 

pessoais da vida diária preenchendo os critérios de DA provável, segundo o National Institute 

of Neurologic and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer Disease and 

Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA) que são: Presença de demência 

estabelecida por teste objetivo (MEEM – mini exame do estado mental- com escore entre 12 e 

24 para pacientes com mais de 4 anos de escolaridade ou entre 8 e 21 para pacientes com até 4 

anos de Escolaridade); prejuízo da memória e de pelo menos uma outra função cognitiva 

(linguagem ou percepção, por exemplo); piora progressiva da sintomatologia; ausência de 

distúrbio do nível de consciência; início dos sintomas entre 40 e 90 anos, mas mais 

freqüentemente após os 65 anos; tomografia computadorizada do crânio ou ressonância 

nuclear magnética do encéfalo e exames laboratoriais que afastem outras doenças frequentes 

nos idosos que possam provocar disfunção cognitiva: hemograma (anemia, sangramento por 

plaquetopenia), avaliação bioquímica (dosagem alterada de sódio, potássio, glicose, ureia ou 

creatinina), avaliação de disfunção tireoidiana (dosagem de TSH), sorologia para lues 

(VDRL) e nível sérico de vitamina B12
(19)

. 

No envelhecimento normal ocorre um comprometimento cognitivo leve que pode 

surgir por volta da sexta década de vida onde há uma diminuição global das atividades 

cognitivas incluindo a memória, linguagem, atenção, habilidades visuoespaciais e funções 

executivas; e por outro lado com função normal nas atividades de vida diária. Esta fase do 

envelhecimento pode ser confundida com o comprometimento inicial da doença de Alzheimer 

ou doença de Alzheimer prodrômica
 (20)

. 

Desde 2007 as recomendações do National Institute on Aging and the Alzheimer‟s 

Association workgroup incluem-se nos critérios para diagnóstico da DA na fase prodrômica a 

evidência de biomarcadores (Ressonância nuclear magnética estrutural, neuroimagem 

molecular com PET (F-2-fluor-2deoxy-D-glicose, (FDG-PET) ou C-labelled Pittsburgh 

compound B (PIB-PET)) e concentrações aumentadas no líquor cefalo-raquidiano (LCR) das 

proteínas Beta Amiloide, Tau total (T-Tau) e Tau fosforilada (P-Tau). Estas pesquisas no 

LCR para alguns autores presumem o risco aumentado para a doença. Em 2011 os critérios 

para o diagnóstico da demência da doença de Alzheimer típica abrangem indivíduos 

assintomáticos
(21)

. 
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O diagnóstico definitivo para a doença é dado por meio de exame neuropatológico 

após a morte do paciente, detectando a presença de placas senis e emaranhados 

neurofibrilares. Os biomarcadores tentam antecipar os achados na neuropatologia
(22)

. 

O tratamento atual de paciente com DA visa à manutenção da qualidade de vida, 

melhorando a função e a independência, minimizando as perdas cognitivas e tratando as 

alterações do humor e comportamento. A abordagem do tratamento deve ser global dentro do 

possível multiprofissional e multidisciplinar, incorporando tratamento não farmacológico e 

farmacológico. O tratamento baseado na hipótese colinérgica da doença de Alzheimer, 

evidenciada pela perda de neurônios colinérgicos centrais, atividade reduzida da 

colinacetiltransferase em cérebro de pacientes com Alzheimer e pela correlação de déficit 

colinérgico e prejuízo da função cognitiva. Os inibidores da acetilcolinesterase foram testados 

com um modesto benefício comprovado: Rivastigmina, Donepezil e Galantamina, evitando a 

progressão no primeiro ano do tratamento
(23)

. 

 

2.2 Teoria das Representações Sociais 

 

As Representações Sociais refere-se a uma teoria que explica a relação recíproca entre 

individuo e sociedade. Formulada no final da década de 1950 por Serge Moscovici a partir da 

tentativa de explicar uma multiplicidade de fenômenos sociais rompendo definitivamente com 

o conceito de representações coletivas proposta por Emile Durkheim em 1912. Somente nos 

anos 1970 que a teoria das representações sociais (TRS) conseguiu suscitar o interesse na 

pesquisa, em outros domínios como a Sociologia, Antropologia, Filosofia e História
(24)

. Na 

pesquisa em saúde tendo como fundamentação a TRS, no Brasil, destaca-se a Enfermagem 

amplamente socializada, como também a área da educação
(25)

. 

De acordo com Moscovici (2012), as representações sociais podem ser entendidas 

como uma modalidade do conhecimento, enquanto sistemas de interpretação da realidade que 

organizam as relações do indivíduo com o mundo e orientam as suas condutas e 

comportamentos no meio social. Este sistema de interpretação é solidificado nas formas de 

comunicação social possibilitando que os sujeitos, ao permitirem interiorizar suas 

experiências, práticas sociais e os modelos de conduta adotados, construam e apropriem-se 

dos objetos/fenômenos socializados
(26)

. 

Quando se considera a teoria das representações sociais nos estudos de processos em 

saúde propicia a compreensão como os entendimentos e os modos de pensamentos são 

construídos durante a vida dos indivíduos, pela experiência dos grupos, pelos saberes, 
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expressos em parte, nas práticas sociais, poderiam ser transferidos e transformados para servir 

o cotidiano de todos
(27)

. Levando em consideração o expressivo fenômeno do envelhecimento 

populacional torna-se imprescindível conhecer o que se pensa desta fase da vida e as doenças 

que acompanham este processo entre as pessoas idosas e cuidadores, a fim de compreender 

comportamentos sobre objetos no campo da saúde e assim oferecer práticas relativas a esta 

área capazes de delinear um envelhecimento ativo. Como também compreender as relações 

das representações destes fenômenos com as práticas sociais cotidianas, o que é necessário 

entender para intervir neste processo
(28)

. 

Ao estudar as representações sociais de um fenômeno ou objeto se consegue realizar 

uma análise de processos onde os indivíduos, ao interagirem socialmente, constroem teorias 

sobre estes objetos sociais ou fenômenos que forjam as comunicações e a organização de 

comportamentos com práticas que se orientam no entendimento de teorias científicas quanto 

de dimensões culturais, ideológicas, experiências e comunicação cotidiana
(29)

.  

As representações sociais caracterizam-se como um processo criativo com elaborações 

cognitivas e simbólicas. Entretanto, as representações sociais não são homogêneas e 

partilhadas por toda a sociedade, explicado pelo fato de serem partilhadas na heterogeneidade 

da desigualdade social onde, provavelmente, a chegada da informação causará debates que 

terão focos diferenciados causados pelo grau de entendimento que a desigualdade social 

causa
(30)

. 

Neste sentido, as representações sociais apresentam cinco características essenciais na 

sua formação: primeiro, toda representação é sempre a representação de um objeto; segundo, 

a mesma possui um caráter de imagem e a propriedade de poder intercambiar o sensível e a 

idéia, a percepção e o conceito; a terceira por possui um caráter simbólico e significante; a 

quarta característica por possuir um caráter construtivo e a quinta por ter um caráter autônomo 

e criativo
(31)

. Desta forma, pode-se reconhecer em sua base que pensamento social está 

diretamente relacionado a eventos concretos da prática social
(32)

. 

Compreendida como fenômeno psicossocial, inicialmente as representações sociais 

respondem a duas funções como contribuir com os processos de formação de condutas e de 

orientação das comunicações sociais, que sem dúvida, a função mais importante de tornar 

familiar o que não é familiar. Em outras palavras, o não familiar se torna familiar como o seu 

uso em conversas e em interações entre outros membros do grupo
(33)

. 

 Com a evolução da teoria, Abric em 1994, acrescentou a terceira e quarta funções. A 

terceira função, a identitária que permite salvaguardar a imagem positiva do grupo e sua 
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especificidade tendo como exemplo o grupo tem que ter identidade positiva como mulheres 

que amam demais, como grupo de obesos etc. A quarta função, a justificadora que permite 

aos atores manterem ou reforçarem os comportamentos de diferenciação social, nas relações 

entre os grupos para o que posteriormente justifique as tomadas de posição e dos 

comportamentos
(24)

. 

Nesse sentido, para Moscovici o senso comum é uma forma de conhecimento que 

orienta condutas e se comporta como fonte produtiva de estudos para compreensão dos 

fenômenos do cotidiano
(24)

. 

Para Moscovici o senso comum é denominado como universo consensual, apesar de 

não ter compromisso com a realidade objetiva dos fatos, de não se preocupar com a 

comprovação, é capaz de justificar e orientar comportamentos de um grupo ou de uma 

sociedade. A teoria das representações sociais define os parâmetros de uma análise científica 

do que se chama senso comum, atribuindo uma lógica a esse conhecimento que tem uma 

organização psicológica autônoma
(24)

. 

Moscovici (2004) afirma que as representações sociais ocorrem mediante dois 

processos: a ancoragem e a objetivação. A ancoragem é o que nos permite que algo pouco 

familiar, que aguça nossa curiosidade, seja incorporado ao nosso sistema de conhecimento e 

desta forma comparado com o que consideramos outro conhecimento prévio. Objetivação é o 

processo pelo qual conceitos abstratos tornam-se experiências concretas, palpáveis. As 

representações sociais se encontram na linha divisória entre o conhecimento científico 

(universo reificado) e o conhecimento popular ou do senso comum (universo consensual)
(31)

. 

Nas representações sociais a comunicação social constitui uma dimensão importante 

para construção. São envolvidas em um movimento contínuo das ondas de comunicação. Elas 

circulam nos discursos de idéias e de imagens, que se materializam nas condutas. Existem 

sistemas de comunicação indutores das representações: difusão, a propagação e a propaganda. 

A difusão corresponde à edificação das condutas de opinião.  A propagação corresponde às 

atitudes. A propaganda corresponde aos estereótipos. O estereótipo consiste numa resposta 

que é ao mesmo tempo, genérica, rígida e reducionista à simplificação dos fatos
(24)

. 

As representações sociais podem ser de três tipos: hegemônicas, emancipadas e 

polêmicas
(32)

: hegemônicas são as representações sociais mais consensuais, equivalentes as 

representações coletivas de Durkheim, que não podem ser questionadas, objetivadas nas 

estruturas e instituições de cada sociedade. Compreende a representação do indivíduo como 

ser autônomo e livre está de tal forma objetivada nas instituições sociais que deixou de ser 
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vista como uma percepção ou um valor e passou a ser encarda com um fato incontroverso
(32)

. 

As representações sociais emancipadas são produzidas pela interação e debate de idéias, e são 

partilhadas em maior ou menor grau por diferentes grupos. Elas emergem da cooperação e da 

negociação e são muito plásticas, estas representações são as que devem ser evidenciadas nos 

estudos de determinados objetos, a exemplo da saúde, constituindo um tipo importante a ser 

estudada na vida cotidiana
(32)

. As representações sociais polêmicas são aquelas que resultam 

do conflito entre visões opostas de grupos opostos, tais como partidos políticos, outras 

sociedades, não constituindo tipo de representação importante a ser explorada
(32)

. 

De acordo com Sá (2002), Moscovici estabelece três dimensões que estruturam as 

representações: informação, atitude ou posicionamento do sujeito frente ao objeto de 

representação e imagem ou campo de representação. A informação se refere ao que o grupo 

tem de conhecimento tanto em quantidade como em qualidade sobre o objeto possuído; já a 

atitude é uma das dimensões mais importante e mais presentes entre os grupos, como: a 

orientação positiva, negativa ou neutra em relação ao objeto da representação, constitui a 

parte mais arcaica e existe mesmo quando a informação é limitada; e, o campo de 

representação ou imagem é pouco organizado, que é a associação de ideia ou imagem 

selecionada e acerca de um objeto da representação, criando uma imagem
(34)

. 

A grande teoria ou abordagem processual é o principal eixo de análise apresentado por 

Moscovici, Denise Jodelet, como seguidora dessa perspectiva e considera representação social 

como uma forma de conhecimento prático que é construído e compartilhado por um grupo 

social ligando assim, o sujeito ao objeto, ou seja, a experiência a partir da qual este é 

produzido. Estes sujeitos cercam sua realidade a partir do seu sistema de valores. No que 

tange ao objeto de pesquisa nessa abordagem, o estudo pode se dá por meio material ou ideal 

de natureza social, em que a representação se encontra a partir de simbolização ou de 

interpretação
(27,34)

. 

A origem das Abordagens Genética de Willen Doise e a Dialógica de Ivana Markova 

estão nas teses de Moscovici
(33)

. 

A abordagem genética ou societal se baseia nos preceitos sociológicos, elaborada com 

uma leitura atenta dos primeiros trabalhos de Moscovici sobre as representações sociais, as 

quais são princípios geradores de tomadas de posição em decorrência na inserção específica 

em conjunto de relações sociais que organizam os processos simbólicos que interfere nessas 

relações
(27,34)

. Foca-se na relação regulatória do meio social no sistema cognitivo. A mente 

não funciona somente com base na estrutura abstrata e nos mecanismos cognitivos na vida 
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cotidiana, mas também num processo normativo que verifica e regula o que é produzido pelo 

sistema cognitivo
(33)

.  

A abordagem dialógica argumenta que a TRS pertence a um conjunto de abordagens 

teóricas fundamentadas com base em uma epistemologia de natureza dialógica. Essa 

epistemologia dialógica leva a uma abordagem co-construtivista que enfatiza a reconstrução 

das mensagens culturais pelos indivíduos de formas novas e heterogêneas
(33)

. 

Ressalta-se que os trabalhos que levaram a um tratamento de base idealógica da TRS 

permitiram identificar uma relação entre os fenômenos sociais e themata. Os themata são 

conjuntos de conceitos gerais, de idéias-força arraigadas na memória coletiva de um grupo. 

De acordo com Moscovici os themata são fragmentos de conhecimentos ou crenças 

partilhadas que as pessoas falam explicitamente ou implicitamente aceitando-os como 

verdade 
(33)

.  

Jean-Claude Abric no ano de 1976 através da sua tese de doutorado intitulada Jeux, 

conflits et représentations sociales na Université de Provence, propôs explorar a estrutura 

interna das representações sociais. O referido autor, considera que toda representação social 

além de ser hierarquizada, se estrutura a partir de um núcleo central constituído diante de um 

ou alguns elementos que dão à representação o seu significado, a representação é organizada 

em torno de um componente central
(27,34).

 O núcleo central de uma representação tem duas 

funções e uma propriedade. A primeira é a função de gerar, onde o núcleo central é o 

elemento através do qual o significado dos outros elementos constitutivos da representação se 

cria ou se transforma. A segunda função organizadora, nessa o núcleo central determina a 

natureza das ligações que unem por meio delas os elementos de uma representação.  

O núcleo central tem propriedade de estabilidade por ser constituído dos elementos 

mais estáveis e mais resistentes à mudança da representação. Ao redor do núcleo central 

organizam-se os elementos periféricos, que constituem a maior parte do conteúdo da 

representação, a sua parte mais acessível. Esses estão em relação direta com o núcleo central e 

correspondem às opiniões, descrições, estereótipos ou crenças que dizem respeito a esse 

núcleo central. Posteriormente outros autores como Flament em 1987, Bonardi e Rossiau em 

1999 atribuem outras funções aos elementos periféricos
(33)

. 
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3  METODOLOGIA 
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3.1 Tipo de Estudo 

  

Trata-se de um estudo exploratório, em uma abordagem qualitativa em que se 

priorizou a fala dos sujeitos e as suas vivências, subsidiado no aporte teórico das 

representações sociais. 

 

3.2 Descrição do Campo de Pesquisa 

 

O estudo foi realizado no município de João Pessoa, Paraíba - Brasil, tanto por 

conveniência como no CAISI - Centro de Atenção Integral à Saúde do Idoso, João Pessoa–

PB. O CAISI oferece atendimentos ambulatoriais nas áreas de angiologia, cardiologia, 

endocrinologia, geriatria, ginecologia, gastroenterologia, neurologia e reumatologia, além de 

grupos operativos, que estimulam e incentivam os participantes a convivência e recreação em 

grupo. Disponibiliza outros atendimentos, como nutricionista, psicólogo, fisioterapia, 

assistência farmacêutica. A escolha deste local de pesquisa baseou-se na busca de cuidadores 

de pessoa idosa e por idosos sem a doença de Alzheimer que comparecem a este centro e 

realizam atividades físicas e treinamentos neurocognitivo para idosos saudáveis. Este serviço 

também propiciou o acesso a cuidadores de idosos, por haver atendimento médico 

ambulatorial a pacientes com doença de Alzheimer que em geral estão acompanhados de seus 

cuidadores. 

 

3.3 Participantes do Estudo 

 

Participaram deste estudo 100 colaboradores, distribuídos em dois grupos: 50 idosos 

formando o grupo I e com 50 cuidadores de pessoas com a doença de Alzheimer que 

integraram o grupo II, selecionados aleatoriamente e que aceitaram participar do estudo 

escolhidos por conveniência, de ambos os sexos. A coleta de dados se deu por meio de 

entrevistas, gravadas no período de 01 de abril a 30 de novembro de 2014.  

Os critérios de inclusão dos idosos sem doença de Alzheimer foi não serem 

acometidos por esta doença e aceitassem participar do estudo e para os cuidadores de pessoa 

idosa com DA foi que aceitassem participar do estudo.  
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3.4 Aspectos Éticos do Estudo 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba e aprovado sob o n°. 574.968 de 

31/03/2014, CAAE-27670714.4.0000.5183 (Anexo A). Deste modo, antes do inicio de cada 

entrevista os participantes assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndices A e B), em atendimento aos critérios de pesquisa envolvendo seres humanos, 

conforme preconiza a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, sobre pesquisas 

envolvendo seres humanos
(35)

.  

 

3.5 Instrumento para coleta de dados 

  

Para coleta de dados utilizou-se uma entrevista semiestruturada com especificidades 

para cada grupo, idoso e cuidador (Apêndices C e D) e contemplando três partes: Teste da 

Associação Livre de Palavras (TALP), com o termo indutor: «doença de Alzheimer»; na 

segunda parte, utilizou-se questões especificas, para esta pesquisa subsidiadas na TRS e, a 

parte três contemplou as variáveis sócio demográficas: sexo; idade; tempo de cuidador; 

informação sobre familiar com doença de Alzheimer; o grau de escolaridade; religião e renda 

mensal em salários mínimos. 

As entrevistas foram feitas com idosos e cuidadores de idosos com doença de 

Alzheimer com uso do gravador de voz. Para acesso aos idosos e cuidadores de idosos com 

doença de Alzheimer houve a colaboração dos funcionários do CAISI como enfermeiros, 

técnicos de enfermagem, assistente social, psicóloga e fisioterapeuta para identificar os 

cuidadores que aguardavam consulta médica para o idoso sob seus cuidados, momento em 

que se fazia a primeira abordagem e convite a participar da pesquisa após apresentar os 

objetivos do estudo. Os idosos eram abordados antes ou depois de suas atividades no serviço. 

3.6 Análise dos dados 

 

O material empírico resultado das entrevistas foram transcritos, sendo digitados em 

arquivo de texto Word do Microsoft Office 2003 para formação do corpus, após preparo do 

material coletado que foram transcritos na íntegra no arquivo de texto do programa 

OpenOffice 4.0.0, em que se iniciou a criação do corpus e o material processado pelo 
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software de Análise Textual IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires)
(36)

. 

O software IRAMUTEQ é gratuito e foi desenvolvido sob a lógica do open source, 

licenciado por GNU GPL (v2), tendo por base o ambiente estatístico do software R e a 

linguagem python para realizar distintos tipos de análises textuais: a lexicografia básica 

(cálculo de frequência de palavras) e as análises multivariadas (classificação hierárquica 

descendente e análises de similitude). O software ainda disponibiliza a distribuição do 

vocabulário de forma fácil, compreensível e visualmente claro (análise de similitude e nuvem 

de palavras), permitindo se realizar uma análise estatística sobre corpus
(37)

. 

O programa IRAMUTEQ identifica e reformata as unidades de texto, transformando 

os Textos em Segmentos de Textos nas análises lexicais clássicas; identifica a quantidade de 

palavras, frequência média e número de hapax que são as palavras com frequência única; 

pesquisa o vocabulário e reduz das palavras com base em suas raízes que é a lematização; cria 

dicionário de formas reduzidas, identifica formas ativas e suplementares. Na análise de 

especificidades, existe a possibilidade de associar diretamente os textos do banco de dados 

com variáveis descritoras dos seus produtores; como também se consegue analisar a produção 

textual em função das variáveis de caracterização. Trata-se de uma análise de contrastes, na 

qual o corpus é dividido em função de uma variável escolhida pelo pesquisador. Por exemplo, 

é possível comparar a produção textual de grupos diferentes em relação a determinado 

tema
(36,38)

. 

O IRAMUTEQ também fornece outra forma de apresentação dos resultados, por meio 

de uma análise fatorial de correspondência feita a partir da CHD, que é a Análise Pós-Fatorial, 

que representa num plano cartesiano as diferentes palavras e variáveis associadas a cada uma 

das classes da CHD. A interface possibilita que se recuperem, no corpus original, os 

segmentos de texto associados a cada classe, momento em que se obtém o contexto das 

palavras estatisticamente significativas, possibilitando uma análise mais qualitativa dos 

dados
(36,38)

. 

Estas análises podem ser realizadas tanto a partir de um grupo de textos a respeito de 

uma determinada temática, que é o corpus, reunidos em um único arquivo de texto; como 

também a partir de tabelas com indivíduos em linha e palavras em coluna, organizadas em 

planilhas, como é o caso dos bancos de dados construídos a partir de testes de evocações 

livres. Os textos ou tabelas devem ser preferencialmente gerados pelos softwares 

OpenOffice.org ou LibreOffice, para evitar erros (bugs) relativos a codificação
(36,38)

. 
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Os resultados advindos dos dados foram analisados e interpretados subsidiados no 

referencial teórico das representações sociais.  

 

3.6.1 Artigos Originados da Pesquisa: 

 

3.6.1.1 Percepção de idosos sobre Alzheimer 

 

Autores: Ronaldo Bezerra de Queiroz; Sônia Mara Gusmão Costa; Juliana Almeida Marques 

Lubenow; Sandra Aparecida de Almeida; Maria Adelaide Silva Paredes Moreira; Antonia 

Oliveira Silva. 

 

3.6.1.2. Representações sociais sobre a doença de Alzheimer construídas por idosos 

 

Autores: Ronaldo Bezerra de Queiroz; Maria Adelaide Silva Paredes. Moreira; Luípa Michele 

Silva; Manuel José Lopes; Jorge Correia Jesuíno; Antonia Oliveira Silva.
 

 

3.6.1.3. Sentidos associados à doença de Alzheimer por cuidadores de idosos 

Autores: Ronaldo Bezerra de Queiroz; Antonia Oliveira Silva 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4.1 Artigo 1 

- Publicado 

 

 



38 

 

 

 



39 

 

 

 
 



40 

 

 

 
 



41 

 

 

 



42 

 

 

  



43 

 

 

  



44 

 

 

 



45 

 

 

 
 



46 

 

 

 
 



47 

 

 

 

 

4.2 Artigo 2  

Enviado para publicação. 

 

Representações Sociais sobre a doença de Alzheimer construída por idosos
* 

Ronaldo Bezerra de Queiroz, Médico; Doutorando do Programa de Pós-graduação em 

Enfermagem da UFPB. E-mail: queirozrbq@gmail.com. 

Maria Adelaide Silva Paredes. Moreira; Fisioterapeuta; Professora Assistente da UFPB. E-

mail: jpadelaide@hotmail.com 

Luípa Michele Silva, Enfermeira, Doutora em Enfermagem pela UFPB. E-mail: 

luipams@gmail.com. 

Manuel José Lopes, Enfermeiro; Diretor da Escola Superior de Enfermagem de S. João de 

Deus da Universidade de Évora. E-mail: mlj@uevora.pt 

Jorge Correia Jesuíno, Filósofo; investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas (ISCSP) Universidade Técnica de Lisboa. E-mail: jorge.correia.jesuino@gmail.com. 

Antonia Oliveira Silva, Enfermeira; Professora Titular da UFPB. Pesquisadora do CNPq. E-

mail: alfaleda2@gmail.com.
 

 

Autor para correspondência: Ronaldo Bezerra de Queiroz, Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem. CCS- UFPB. Cidade Universitária - João Pessoa - PB - Brasil - CEP: 58051-

900. Número de telefone: (83) 3216-7109 ou 3216-7162. Outros números de telefone: (83) 

999813207. E-mail: queirozrbq@gmail.com. 

 

* Extraído da tese de doutorado “Representações sociais de idosos e cuidadores sobre a 

doença de Alzheimer”. 

 

Resumo 

Objetivo: conhecer as representações sobre a doença de Alzheimer construída por idosos não 

portadores  da doença de Alzheimer. Método: estudo exploratório com abordagem qualitativa, 

utilizou como aporte teórico a Teoria das Representações Sociais com 50 idosos, de ambos os 

sexos, atendidos em um centro de saúde, a partir de uma amostra por conveniência. Os dados 

originaram-se de um Teste da Associação Livre de Palavras com o termo indutor: «doença de 

mailto:luipams@gmail.com
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Alzheimer» e entrevistas semiestruturadas, que foram processados pelo software 

IRAMUTEQ. Resultados: da análise emergiram 5 classes: “Descrições sobre vivências”,“Fala 

sobre a doença”, “Dimensões socioafetivas”, “Dimensões psicológicas” e “Descrições das 

causas e efeitos”. Conclusão: os resultados sugerem que existe uma dificuldade e uma grande 

preocupação por parte dos idosos para a aceitação de uma doença incurável a qual altera toda 

a rotina familiar e social. Percebem que é uma doença que acontece com o envelhecimento e 

com isto denotam que existe uma proximidade com o avançar da idade. Espera-se, portanto, 

que este estudo contribua para a reflexão sobre a importância de conhecer e saber lidar com a 

doença e que sirva de subsidio para novos estudos sobre a temática, visto que pouco se aborda 

o conhecimento dos idosos sadios sobre o Alzheimer. 

Descritores: Idoso; Doença de Alzheimer; Saúde. 

Descriptors: Aged; Alzheimer Disease; Health. 

Descritores: Anciano; Enfermedad de Alzheimer; Salud. 

 

Introdução 

O mundo envelhecido é uma preocupação mundial em que a comunidade científica 

tem um olhar interdisciplinar presente em pesquisas sobre o envelhecimento com abrangência 

em várias disciplinas do conhecimento. Neste sentido, eventos científicos nacionais e 

internacionais vem procurando discutir esta problemática com intuito de melhorar as 

condições de saúde e assistência dessa população nas mais diversas sociedades. Data de 2005 

no Rio de Janeiro a ideia de um projeto de pesquisa intitulado Cidade Amiga do Idoso que 

rapidamente foi absorvido para o seu desenvolvimento internacionalmente e até hoje é tema 

de pesquisa, apresentações e debates
(1)

.  

Uma cidade amiga do idoso estimula o envelhecimento ativo, adaptando as estruturas 

e serviços desta cidade para aperfeiçoar oportunidades na área da saúde com a finalidade de 
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torná-las acessíveis e promovam a inclusão dos idosos com diferentes necessidades e graus de 

capacidade. Além de participação e segurança objetivando de aumentar a qualidade de vida à 

medida que as pessoas envelhecem
(1)

. 

O termo “envelhecimento ativo” foi adotado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) no final dos anos 90. Este termo tenta passar uma mensagem mais abrangente do que 

“envelhecimento saudável”, em reconhecer, além dos cuidados com a saúde, outros fatores 

que afetam o modo como os indivíduos e as populações envelhecem
(2)

. 

A OMS explica qualidade de vida o modo como o indivíduo percebe sua posição na 

vida dentro do contexto de sua cultura e do sistema de valores de onde vive, e em relação a 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. É uma definição ampla que engloba de 

uma maneira complexa a saúde física de uma pessoa, seu estado psicológico, seu grau de 

dependência, suas relações sociais, suas crenças e sua relação com características distintas no 

ambiente
(2)

. 

No Brasil onde o envelhecimento populacional, à semelhança de outros países, tem se 

constituído um fenômeno proeminente, acontecendo isso muito rapidamente
(3)

. A população 

idosa no Brasil representa hoje uma das maiores concentrações de idosos do mundo. Em 

2050, estima-se que haverá no mundo dois bilhões de idosos, sendo que 80% deles viverão 

em países subdesenvolvidos, onde se concentram os mais baixos níveis de pobreza do globo, 

restringindo essa população a condições socioeconômicas de qualidade
(4)

. 

Conclui-se que o Brasil, de uma forma geral, passa por um processo de transição 

demográfica, que aponta uma mudança no padrão de causas de morte, passando de um perfil 

de doenças infecto-contagiosas para um perfil de doenças crônico degenerativas. Entre essas, 

encontram-se as síndromes demenciais, doenças que afetam diretamente a memória, 

associadas a um déficit em pelo menos umas das seguintes áreas: linguagem, praxia, agnosia 

ou funções executivas. O comprometimento cognitivo que varia do grau leve a demência 
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representa um problema social e uma preocupação com a saúde principalmente entre os 

idosos
(5)

. 

É importante destacar vários estudos quando se trata de epidemiologia e demência 

enquanto há uma carência de estudos em relação ao envelhecimento bem sucedido
(6)

. Os 

fatores de risco para demência e de outras condições altamente prevalentes em idosos têm 

sido investigados por vários estudos epidemiológicos em todo o mundo, inclusive por estudos 

realizados no Brasil
(7)

. 

Segundo Herrera e colaboradores que realizaram na área urbana de Catanduva no 

estado de São Paulo, uma cidade com 100.913 pessoas de acordo com o censo de 1996 no 

Brasil, um estudo determinou as frequências relativas das doenças causando demência 

mostrando a prevalência de demência na população idosa de 7,1% e quando incluía os idosos 

institucionalizados a prevalência de demência aumentava para 7,5%
(8)

. Estudo realizado por 

Fagundes e colaboradores verificaram taxas de prevalência de demência que variaram de 5,1 

para 19,0%, encontrados em cinco estudos de alta qualidade
(9)

.  

Com o envelhecimento surgem as doenças degenerativas e entre elas a Doença de 

Alzheimer (DA) que é a forma de demência mais frequente. Com o aumento da expectativa 

de vida há um conhecimento maior dos idosos sadios quanto aos riscos de contrair esta 

enfermidade e com isto vislumbra-se a possibilidade da realização de mais investigações nesta 

população para se reconhecer e revelar o que isto tem causado no seu cotidiano e tentar 

oferecer em contrapartida intervenções na prática no campo de pesquisa, como também na 

elaboração de propostas em políticas de saúde.  

A doença de Alzheimer é definida como uma demência de início gradual e de declínio 

cognitivo contínuo, com comprometimento da memória e de outra área cognitiva, na ausência 

de outras doenças que podem causar déficits progressivos na memória e cognição
(10)

. 
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A doença de Alzheimer afeta cerca de 24 milhões de pessoas em todo o mundo e, a 

menos que tratamentos mais eficazes sejam desenvolvidos, o número de casos dobrará a cada 

duas décadas
(10)

. Uma pequena minoria dos casos são causados por mutações autossômicas 

dominante herdados como a presenilina 1 (PSEN1), presenilina 2 (PSEN2) ou  genes da 

proteína precursora de amilóide. Raramente essas mutações mostram completa penetrância e 

ofereçam uma oportunidade para obter sinais nos primeiros estágios da doença. A riqueza de 

evidências agora indica que os sintomas da doença de Alzheimer são precedidos por um longo 

período de acumulação gradual de alteração patológica
(11, 12)

.  

Os resultados decepcionantes de ensaios de terapias modificadoras da doença já 

estabelecida mudaram a atenção para o início do tratamento precoce no curso da doença. 

Mutação em indivíduos com a doença de Alzheimer familiar representam uma coorte em que 

o tratamento pode ser iniciado num estágio pré-sintomático e atualmente outros estudos estão 

sendo desenhados
(13,14)

. Estudo de Ryan e colaboradores registraram que imagem na 

ressonância magnética evidencia alterações pré sintomáticas no tálamo e no núcleo caudado 

em doença de Alzheimer familiar
(15)

. 

Para identificar aspectos culturais e psicossociológicos do envelhecimento 

considerando as condições de vida, vivências psicossociais dos idosos, enquanto fenômenos 

de produção de conhecimentos de sujeitos sociais particulares pode-se selecionar a Teoria das 

Representações Sociais. De acordo com Moscovici (1978) as representações sociais podem 

ser entendidas como uma modalidade do conhecimento, enquanto sistemas de interpretação 

da realidade organizam as relações do indivíduo com o mundo e orientam as suas condutas e 

comportamentos no meio social
(17)

.  

Este sistema de interpretação é solidificado nas formas de comunicação social 

possibilitando que os sujeitos, ao permitirem interiorizar suas experiências, práticas sociais e 
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os modelos de conduta adotados, construam e apropriem-se dos objetos/fenômenos 

socializados
(17)

. 

As representações sociais apresentam cinco características essenciais as quais incluem 

que toda representação é sempre a representação de um objeto; possui um caráter de imagem 

e a propriedade de poder intercambiar o sensível e a ideia, a percepção e o conceito; possui 

um caráter simbólico e significante; tendo um caráter construtivo e um caráter autônomo e 

criativo
17

. Pode-se reconhecer em sua base que o pensamento social está diretamente 

relacionado a eventos concretos da prática social
(18)

. 

Assim sendo o senso comum é uma forma de conhecimento que orienta condutas e se 

comporta como fonte produtiva de estudos para compreensão dos fenômenos do cotidiano. 

Para Moscovici o senso comum é denominado como universo consensual, apesar de não ter 

compromisso com a realidade objetiva dos fatos, de não se preocupar com a comprovação, é 

capaz de justificar e orientar comportamentos de um grupo ou de uma sociedade. A Teoria 

das Representações Sociais define os parâmetros de uma análise científica do que se chama 

senso comum, atribuindo uma lógica a esse conhecimento que tem uma organização 

psicológica autônoma
(19)

. 

Na opinião de Moscovici (1998) um aspecto central na teoria das representações 

sociais são os processos mediante os quais se geram as representações sociais: a ancoragem e 

a objetivação
(20)

.As representações sociais se encontram na linha divisória entre o 

conhecimento científico (universo reificado) e o conhecimento popular ou do senso comum 

(universo consensual). Ancoragem é o que nos permite que algo pouco familiar, que aguça 

nossa curiosidade, seja incorporado ao nosso sistema de conhecimento e desta forma 

comparado com o que consideramos outro conhecimento prévio. Objetivação é o processo 

pelo qual conceitos abstratos tornam-se experiências concretas, palpáveis
(21)

. 
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Pelo exposto, destaca-se a relevância científica e social de se investigar as 

representações sociais sobre doença de Alzheimer em idosos sadios que interferem nos 

domínios da qualidade de vida de idosos. Para isso, o objetivo do estudo foi conhecer as 

representações sobre a doença de Alzheimer construídas por idosos sadios. 

 

Método 

Estudo de caráter exploratório em uma abordagem qualitativa, subsidiado no aporte 

teórico das representações sociais. Realizado no CAISI- Centro de Atenção Integral à Saúde 

do Idoso no município de João Pessoa, Paraíba- Brasil, com 50 idosos de ambos os sexos. Os 

participantes do estudo foram selecionados por conveniência e que aceitassem participar do 

estudo em atendimento aos critérios estabelecidos na Resolução 466/2012 – Ministério da 

Saúde/Conselho Nacional de Saúde/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, assinando o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(22)

. 

Foi usada para coleta dos dados uma entrevista com três etapas: a primeira 

compreendeu o Teste da Associação Livre de Palavras (TALP) com o termo indutor: «doença 

de Alzheimer»; a segunda contemplou questões e a terceira refere-se às variáveis 

sociodemográficas
(23)

. 

A coleta dos dados foi realizada no período de 01 de abril de 2014 a 30 de novembro 

de 2014, com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa institucional de parecer número 

574.968 de 31/03/2014.  

O material empírico foi organizado em um corpus no software OpenOffice 4.0.0, em 

seguida processados com o auxílio do software de Análise Textual IRAMUTEQ alpha 1 

(Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires)
(24-26)

. 

Com o processamento se obteve uma classificação hierárquica descendente com 582 

unidades de contexto elementares (UCE‟s) das 689 presentes no corpus que representa um 
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aproveitamento de 84,74%, organizadas em cinco classes de respostas dos idosos associadas a 

doença de Alzheimer.  Estas classes são organizadas em um dendrograma ilustrando as 

relações entre as classes com descrição de cada uma, principalmente, pelo seu vocabulário 

léxico e pelas suas variáveis. Em representações sociais, estas classes podem indicar teorias 

ou conhecimentos do senso comum ou campos de imagens sobre um dado objeto, ou ainda 

apenas aspectos de uma mesma representação
(27)

.   

 

Resultados 

Caracterização dos Participantes 

Participaram do estudo 50 idosos de ambos os sexos sendo compostos 

predominantemente pelo sexo feminino com 90,0%. Os entrevistados foram de faixas etárias 

que variaram de 60 a 87 anos, a de maior predominância foi de 61 a 70 anos com 56% e de 71 

a 80 anos 32,0% do total de participantes.  

Quanto à escolaridade, 44,0% dos 50 participantes apresentavam nível fundamental 

incompleto, seguido por 24,0% de superior completo e 16,0% com nível médio completo. A 

religião mais incidente foi o catolicismo com 78,0% do total de idosos.  

Constatou-se que 84,0% dos idosos não a apresentavam história familiar de Alzheimer 

e em relação a renda dos entrevistados 46,0% informaram receber de 1 a 3 salários mínimos. 

 Com o processamento surgiram 5 classes de respostas: 1 Descrições sobre vivências, 2 

Fala sobre doença, 3 Dimensões socioafetivas, 4 Dimensões psicológicas, 5 Descrições das 

causas e efeitos. Estas classes consistem nas diferenças entre os conteúdos de cada classe e as 

associações desses conteúdos aos grupos de participantes da pesquisa conforme figura 1. 
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Figura 1. Dendrograma com representações sociais sobre a doença de Alzheimer por idosos. 

João Pessoa, PB, 2014.  

 

Baseado no dendrograma percebe-se que as descrições sobre vivências (classe 1) 

relaciona-se diretamente com a fala sobre a doença (classe 2) e ao mesmo tempo com a 

descrições das causas e efeitos (classe 5) e as classes 3 e 4, que correspondem as dimensões 

socioafetivas e dimensões psicológicas respectivamente, formando as representações sociais 

sobre a doença de Alzheimer construídas por idosos sadios melhor detalhada na figura 1. 

 

Discussão 

Com o processamento dos dados encontra-se a conformação de 5 classes que serão 

discutidas a luz das representações sociais. 

Classe 4 
(20,27%) 

Dimensões 

psicológicas 

Classe 2 
(20,79%) 

Fala sobre a 

doença 

Classe 1 
(24,57%) 

Descrições 

sobre 

vivências 

Classe 3 
(14,60%) 

Dimensões 

socioafetivas 

Classe 5 
(19,76%) 

Descrições 

das causas e 

efeitos 
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Na classe 1 que envolve 24,57% do total das UCE‟s do conjunto de entrevistas 

processadas, sendo a classe mais contribuiu pelas suas frequências de ocorrência e pela sua 

ligação com os contextos mais significativo dessa primeira classe. Essa representação social 

da doença de Alzheimer apresenta como noções centrais tanto aquela de família (detém 

vocábulos como mãe, pai), de solidão (sozinho), dependência (dependente). Demonstra que as 

experiências e convivências com a doença de Alzheimer foram adquiridas pelos entrevistados 

de pessoas com a doença de Alzheimer que fazem parte da relação social como vizinhos, 

como também da sua família. Pode ser observada tanto nas palavras que compõe esta classe 

como na fala dos entrevistados descritas a seguir:  

Porque lá em frente a minha casa tem uma senhora que ela está com esse mal, mas meu deus do céu é 

uma senhora de idade eu gosto muito de conversar com pessoas de idade mais eu tenho piedade dela, mas 

repete uma conversa não sei quantas vezes... (idoso 25). 

Como eu não deixei minha mãe sofrer como eu não deixei meu pai sofrer eu espero que meus filhos 

também o meu marido se eu ficar primeiro do que ele com Alzheimer... (idoso 19). 

Na fala os idosos trocam as suas experiências com pessoas com a doença de 

Alzheimer diretamente quando conviveram com alguém da família ou indiretamente com o 

convívio social por relatos dos parentes próximos dos doentes ou conhecidos com a doença, 

despertando sentimentos de compaixão, medo, vulnerabilidade e impotência diante de uma 

doença que altera todo o convívio social, inclusive de toda família. Considerando que a 

família torna-se responsável pelo cuidado com o acometido com a DA, percebe-se que ocorre 

insegurança e receio quanto ao questionamento do entrevistado se no futuro vier a ter a 

mesma doença, se os familiares terão a mesmo apoio e cuidado necessário, uma vez que trata-

se de uma doença que afeta a todos da família. Além do que a sobrecarga de cuidar de um 

familiar com demência, pode gerar ao longo desse processo, comprometimento da sua 

condição de saúde física e mental, levando a quadros de ansiedade, depressão e distúrbios de 

comportamento
(28)

. 
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De acordo com Inouye e colaboradores (2010) no contexto brasileiro atual, existem 

poucos serviços públicos domiciliares especializados para apoiar as necessidades rotineiras 

dos idosos que acabam recebendo, quase única e exclusivamente, o suporte que seus 

familiares lhes oferecem corroborando com as queixas encontradas entre os entrevistados
(29)

. 

Os conteúdos da classe 2 da análise hierárquica referiram-se a uma representação 

social das convicções sobre a transmissão e do prognóstico da doença de Alzheimer. Essa 

classe semântica abrange 20,8% do total das UCE's que se pode observar na figura 1 as 

principais palavras nela contida, como “não contagiosa”, “cura‟, “não tem cura”, “doença”. 

Evidenciam o conhecimento que refere-se a uma doença que é não contagiosa e que quanto a 

cura, não tem cura.  

As falas denotam as convicções sobre essa doença que acomete mais as pessoas 

idosas, com uma noção de hereditariedade; e que com a velhice vem o abandono levando a 

tristeza, para piorar as dificuldades que enfrentam os indivíduos com a DA o fato de sentirem 

a falta de alguém sempre ao lado delas, a dependência dos outros, a dificuldade de 

comunicação para falar o que sentem, culminando com uma doença que não tem cura e com 

certeza de não contagiosa: 

Eu acho muito uma doença muito perigosa muito delicada e que atinge sem retorno eu acredito que um 

excesso de preocupação em uma mente que não está preparada para determinadas situações então eu acredito 

que aquilo faça com que desenvolva tanto o Alzheimer como outras doenças também... (idoso 14). 

Não tenho nenhum familiar com Alzheimer acho que o idoso talvez sinta carência ele precisa de muito 

afeto porque ele é como uma criança eu acho nunca convivi com ninguém com Alzheimer, mas pelo que ouvi 

falar fica como criança e depende totalmente de carinho e de cuidado... (idoso 42). 

Corrobora com estes achados o referendado na literatura acadêmica que esta doença é 

considerada não infecciosa e nem contagiosa. Entretanto, grande parte dos idosos com esta 

doença na sua evolução para um estágio avançado, pode contrair algum processo infeccioso 

mais grave, que pode conduzi-los à morte, como a pneumonia aspirativa, infecções do trato 
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urinário, entre outros. Entretanto,caso os cuidados no domicílio forem realizados de forma 

adequada, esse estágio pode se prolongar por mais tempo
(30)

. 

A classe 3 envolve 14,60% do total das UCE‟s e indica sentimentos frente aos idosos 

com a doença de Alzheimer. Esses sentimentos se definem por situações de como sentir, 

ajudar, triste, dó, compaixão, conforme observado nas falas que compõe esta classe: 

Eu me sentia mal penalizada fragilizada de não poder ajudar de não poder dar aquela pessoa a volta 

da memória para nós conversamos com aquela pessoa pelo menos o tipo que eu vi foi, mas eu acho que tenha 

outros sintomas diferentes... (idoso 16). 

Eu me sinto penalizada tenho muita piedade porque eu não posso fazer nada por aquela pessoa 

somente dar uma palavra tudo para ficar com aquela pessoa um pouquinho de tempo não é... (idoso 25). 

Estes sentimentos frente ao acometido da doença de Alzheimer provavelmente estão 

associados ao fato de ter que a família assumir todo o cuidado do paciente, na maioria das 

vezes se deparando com uma situação inédita, como uma doença que muda o cotidiano da 

família, que por vezes recai a responsabilidade apenas sobre um dos familiares adulto, 

tornando-o o cuidador principal ou mesmo o único a assumir todas as responsabilidades tanto 

emocional como financeira
(31)

. Muitas vezes sobrando para as filhas pela hipótese de terem 

melhor suporte familiar
(29)

.  

Outro fator importante que favorece a esse sentimento pode ser apontado por muitos 

idosos ainda sofrerem a falta do apoio de profissionais especializados, apesar da existência de 

Centros de Referência em Assistência à Saúde do Idoso e de programas de intervenção 

localizados em algumas capitais do país
(32)

. 

Na classe 4 com  20,27% do total das UCE‟s dos dados demonstra o enfrentamento do 

acometido pela DA elaborados por idosos entrevistados e associado aos idosos de níveis de 

escolaridade fundamental completo e analfabeto. Os conteúdos dessa classe são compostos 

pelas palavras Alzheimer, imaginar, difícil, ruim, desprezar. Refere-se ao entrevistado se 
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colocar no lugar do outro e imaginar a situação diante desta difícil realidade, exemplificada 

pelas falas dos idosos: 

Eu acho que o idoso com Alzheimer que eles estão fora do mundo frente a um idoso com Alzheimer eu 

sinto carinho por ele porque ele não sabe que está no mundo ele se sente que não existe ele está sendo 

comandado por outra pessoa... (idoso 28). 

Eu acho que é ruim demais deus me defenda peço muito a deus que não venha acontecer comigo 

porque a pessoa ficar isolada dependendo de outra pessoa que queira ajudar... (idoso 34). 

Embora se colocar no lugar do acometido com a DA e achar que se trata de uma 

sofrimento muito grande estes achados são controversos na literatura pelo fato que pode 

acontecer ao acometido de uma determinada doença a perda da consciência de seus problemas 

cognitivos e funcionais que é a anosognosia, e trata-se de um dos problemas 

neuropsiquiátricos mais comuns entre os indivíduos com doença de Alzheimer em cerca de 

30%
(33,34)

.  

Belfort e colaboradores (2013) referem que a consciência do déficit é a capacidade de 

perceber a presença de déficits cognitivos e ou de prejuízos funcionais causados pela doença 

de Alzheimer. Corrobora ser controversa esta consciência de estar doente, por ser um 

constructo multidimensional. O reconhecimento de um déficit cognitivo não implica a 

percepção das alterações funcionais. Justamente por ser um fenômeno flutuante influenciado 

por fatores biológicos, psicológicos e sociais, o que dificulta e torna ainda mais complexa a 

investigação deste comprometimento
(35)

.  

A classe 5 engloba 19,76% do total das UCE's das 50 entrevistas que pode-se observar 

na figura 1, denominada de descrições sobre causas e efeitos e inclui palavras como 

esquecimento, mente, lembrar, passado, nervoso, aperreio. Estas unidades semânticas fazem 

parte do senso comum entre os idosos entrevistados, associadas principalmente aos idosos 2, 

9 e 35 com nível fundamental incompleto. Então se percebe que o esquecimento atual faz 

lembrar o passado principalmente quando fica nervoso com o aperreio, tendo uma 

característica de causa e efeito. Evidente quando se observa as falas:  
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Então isso é uma perda de memória que ele vai perdendo até chegar ao ponto de prejudicar sua mente 

ela pensa, mas meu deus o que é que deu em mim não estou me lembrando de nada... (idoso 2). 

O idoso tem a dificuldade de não saber ir aos lugares de não saber onde coloca os objetos fica meio 

tonto não se lembra onde põe os objetos o idoso sente esquecimento não tem lembrança de mais de nada acho 

que não se passa nada na cabeça dele... (idoso 35). 

Fica evidente que o que mais chama atenção dos idosos é a perda da capacidade 

cognitiva e entre elas a memória, que corresponde um dos principais sintomas da doença de 

Alzheimer. Os sintomas iniciais da doença de Alzheimer podem passar despercebidos, 

podendo confundir-se com o comprometimento cognitivo leve, que se trata de uma perda 

cognitiva considerada normal para o idoso. Numa fase mais avançada, começa a atrapalhar as 

atividades da vida diária quando se torna evidente, é que familiares e amigos próximos notam 

o declínio cognitivo.  

Outros sintomas, não cognitivos, são: distúrbios do humor como a depressão, delírios 

ou alucinações; agressividade, perambulação, desinibição sexual, distúrbios de sono e 

distúrbios de alimentação, entre outros. Os sintomas comportamentais, com exceção da 

depressão, aparecem geralmente na fase moderada da doença e estes são os que causam maior 

dificuldade aos cuidadores; levando a família a institucionalizar o idoso. Na fase avançada da 

doença há problemas em relação a autocuidados, incontinência urinária e fecal, além de poder 

aparecer transtorno motor, como parkinsonismo e convulsões. O progredir da doença de 

Alzheimer geralmente é lento e progressivo, sendo a sobrevida bastante variável
(36)

. 

 

Conclusão 

No presente estudo foram encontradas 5 representações sociais ao processar 

entrevistas semiestruturadas aplicadas a idosos sadios e analisá-las sob o prisma das 

Representações Sociais. Os idosos têm experiências e convivência com indivíduos com a 

doença de Alzheimer e com isto demonstram seus saberes das situações envolvidas. 
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Demonstram suas convicções sobre o prognóstico e da transmissão da doença. Denotam seus 

sentimentos de impotência frente ao acometido com a doença de Alzheimer, tendo uma noção 

segura do que enfrenta este indivíduo por conhecerem os principais sintomas da doença de 

Alzheimer. 

Estes resultados nos fazem comprovar que embora se tenha centros de apoio a idosos, 

estes continuam insuficientes para a demanda e o atendimento global a pessoa idosa. 

A partir das representações sociais, identifica-se a necessidade do profissional de 

saúde treinado que sustente uma abordagem adequada e planejada acerca da doença, com 

orientação da comunidade sobre suas peculiaridades, englobando desde reconhecimento da 

mesma até o atendimento e manejo do idoso com Alzheimer; a necessidade de maiores 

esclarecimentos quanto aos sinais e sintomas da demência à população para que possam estar 

aptos a identificar a doença mais precocemente e ter discernimento na busca de apoio; e a 

necessidade de ampliar a eficácia e a melhoria de políticas públicas relacionadas a esta 

demanda. 

Sugerem os resultados ainda que exista uma dificuldade muito grande por parte dos 

idosos para a aceitação de uma doença incurável a qual altera toda a rotina familiar e social, e 

que a sua proximidade devido o avançar da sua idade, uma vez que, demonstram ter 

consciência que estão com maior probabilidade de se verem passando por esta situação. 

Espera-se, portanto, que este estudo contribua para a reflexão sobre a importância de 

conhecer e saber lidar com o doente e que sirva de subsidio para novos estudos sobre a 

temática, visto que pouco se aborda o conhecimento dos idosos sadios sobre a doença de 

Alzheimer. 
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Resumo 

 Introdução: cuidar do idoso com doença de Alzheimer (DA) é envolvido por 

dificuldades que com o tempo poderá trazer prejuízos à saúde do cuidador como comprometer 

o seu trabalho. Objetivo: conhecer as representações sociais sobre a doença de Alzheimer 

construídas por cuidadores de pessoas idosas com essa doença. Metodologia: estudo de 

caráter exploratório em uma abordagem qualitativa realizado com 50 cuidadores de pessoa 

idosa. A coleta dos dados foi realizada no período de abril a novembro de 2014 em um 

serviço de saúde em João Pessoa/PB/Brasil, a partir de uma entrevista semiestruturada com 

uso do gravador de voz. O material empírico foi processado no software IRAMUTEQ, a partir 

de uma classificação hierárquica descendente, com um aproveitamento de 86,34% do material 

analisado. Resultado e Discussão: A análise apontou seis classes em que os participantes 

fazem descrições de conteúdos delirantes das pessoas idosa, falam sobre as causas e 

tratamento da doença de Alzheimer, das dificuldades no cuidar, da dinâmica das relações 

sociofamiliares, de dimensões socioafetivas e dos tipos de cuidados. Conclusão: As 

representações sociais construídas por cuidadores de idosos com DA refletem a possibilidade 

de alterações da saúde dos mesmos e sugere, portanto a criação de mais políticas no campo da 

saúde para melhorar as dificuldades, sentimentos e emoções nas quais estes cuidadores 

encontram-se inseridos. 

Palavras chaves: Cuidador, Idoso, Doença de Alzheimer. 

 

Introdução 

A população idosa representa o segmento de maior crescimento demográfico e se 

estima que continuará aumentando mais rapidamente do qualquer outro grupo etário durante 

as próximas décadas impondo desafios aos gestores e pesquisadores dos sistemas de saúde, 
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com repercussões para a sociedade, principalmente em um contexto de grave desigualdade 

social
(1)

.
 

Observa-se que o Brasil, de uma forma geral, passa por um processo de transição 

demográfica, que aponta uma mudança no padrão de causas de morte, passando de um perfil 

de doenças infecto-contagiosas para um perfil de doenças crônico degenerativas. Mas, no 

entanto ocorre uma polarização epidemiológica com a existência simultânea de elevadas taxas 

de morbidade e mortalidade por doenças crônico-degenerativas e de incidência e prevalência 

de doenças infecciosas e parasitárias, cuja mortalidade ainda é elevada em comparação com 

as taxas de países desenvolvidos
(2)

. 

Entre as doenças crônicas degenerativas, encontram-se as síndromes demenciais, 

doenças que afetam diretamente a memória, associadas a um déficit em pelo menos umas das 

seguintes áreas: linguagem, praxia, agnosia ou funções executivas. O comprometimento 

cognitivo que varia do grau leve a demência grave representa um problema social e uma 

preocupação com a saúde principalmente porque o idoso demenciado vai precisar de um 

cuidador, fato que afeta a família e as pessoas ao seu redor bem como a sociedade como um 

todo
(3)

. 

A palavra demência vem do latim dementia e é um termo utilizado para denominar as 

disfunções globais cognitivas, que geralmente são acompanhadas de transtornos do humor e 

do comportamento. É mais bem definida como uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais 

e sintomas produzidos por causas diferentes. A doença de Alzheimer (DA) é a principal causa 

de demência, atingindo cerca de 3 a 11% a população a partir dos 65 anos de idade. Pode ser 

definida como uma condição que provoca deficiência cognitiva progressiva, onde a memória 

é a parte mais afetada, principalmente a capacidade de reter novas informações. Mas na 

medida em que a doença evolui outras funções cognitivas como: orientação, linguagem, 
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julgamento, função social e habilidades de realizar tarefas motoras (praxias) também 

declinam
(4,6)

. 

 O tratamento atual de paciente com DA visa à manutenção da qualidade de vida, 

melhorando a função e a independência, minimizando as perdas cognitivas e tratando as 

alterações do humor e comportamento. A abordagem do tratamento deve ser global dentro do 

possível multiprofissional e multidisciplinar, incorporando tratamento não farmacológico e 

farmacológico
(5,6)

. 

Os cuidadores, profissionais ou não, realizam as mais variadas tarefas, cuidando e 

restabelecendo a qualidade de vida do idoso, uma tarefa que exige preparo suficiente para 

lidar com a pessoa idosa que tem DA
(7,8)

. Segundo Papaleo Neto (1996) são classificados 

como cuidadores formais e informais. Os cuidadores formais prestam cuidados no domicílio 

com remuneração e com poder decisório reduzido, cumprindo tarefas delegadas pela família 

ou pelos profissionais de saúde que orientam o cuidado. São profissionais capacitados para o 

cuidado, contribuindo de forma significativa para a saúde das pessoas cuidadas. Esses 

cuidadores têm, em geral, formação de auxiliar ou técnico de enfermagem, orientada para o 

cuidado em saúde aos acometidos de patologia física ou mental, em função do atendimento de 

necessidades específicas. Os cuidadores informais são geralmente os familiares, amigos, 

vizinhos, membros de grupos religiosos e outras pessoas da comunidade
(9)

. 

 O cuidador também precisa receber orientações da equipe médica e de outros 

profissionais de saúde, já que o cuidado é considerado uma intervenção não farmacológica 

importante e que deve ser associado ao tratamento medicamentoso
(10)

. 

 No Brasil há um projeto de lei para regulamentar a profissão de cuidador de pessoa 

idosa, inclui em seus artigos que para atuar na área, será preciso ter mais de 18 anos, ensino 

fundamental completo e curso de qualificação específico, feito numa instituição de ensino 
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reconhecida pelo Ministério da Educação, mas, ainda tramitando no Congresso Nacional 

(projeto de lei do senado nº 284/2011).  

 O trabalho de cuidar do idoso com doença de Alzheimer é colocado pelos cuidadores 

como uma tarefa em que há um envolvimento afetivo e de aprendizado como também uma 

preocupação com o seu próprio futuro por lidar com uma doença até os dias de hoje incurável 

em que todos estão susceptíveis. 

 A teoria das representações sociais aborda os posicionamentos dos indivíduos frente a 

objetos cotidianos e com isto há uma renovação dos saberes que são compartilhados nos 

grupos. São produzidas na interação e comunicação internas dos grupos sociais, refletindo a 

situação dos indivíduos no que diz respeito aos assuntos que são objetos do seu dia a dia. 

Portanto essas teorias construídas por estes grupos são denominadas de teorias do senso 

comum pela literatura científica, sendo isto o principal objeto de estudo das representações. É 

função das representações sociais tornar o que não é familiar em algo familiar, ou seja, tornar 

o objeto ou conceito próximo e prático. Envolve para que isto ocorra dois processos, a 

objetivação e a ancoragem. A ancoragem consiste na classificação, nomeação e na integração 

do não familiar àquilo que já faz parte do que se compreende do mundo. A objetivação é a 

produção de esquema figurativo baseado na naturalização do conceito
(11)

. 

 A teoria das representações sociais, pela sua particularidade de constante construção e 

dinamismo, tem sido utilizada na compreensão das práticas de saúde, uma vez que se 

constituem em sistemas de interpretação da realidade e, por isso, regem as relações dos 

indivíduos com o mundo e com os outros, orientando os seus comportamentos e as suas 

relações sociais
(12)

. Existe uma lacuna no conhecimento que relacione a Teoria das 

Representações Sociais a doença de Alzheimer
(13)

. 

 Fundamentou-se a necessidade da realização desse estudo, sobre a representação social 

da doença de Alzheimer por cuidadores de idosos com essa demência subsidiado na Teoria 
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das Representações Sociais, por sua importância no que se relaciona aos estudos tanto 

individuais, quanto sociais decorrentes de implicações psicossociais associadas ao cuidado do 

idoso com doença de Alzheimer, na sinalização de propostas efetivas capazes de oferecer 

melhor condição de vida ao cuidador e consequente melhora na assistência à pessoa idosa. 

 Diante do exposto, chegou-se ao seguinte questionamento: Quais as representações 

sociais sobre a Doença de Alzheimer construídas por cuidadores de idosos com essa 

demência? 

 Com a finalidade de responder esse questionamento este estudo tem o objetivo de 

conhecer as representações sociais sobre doença de Alzheimer construídas por cuidadores de 

idosos acometidos por esta doença, com o intuito de subsidiar alternativas de intervenção e 

propor ações e políticas na área da saúde. 

 

Metodologia 

 Estudo de caráter exploratório em uma abordagem qualitativa, subsidiado no aporte 

teórico das representações sociais, realizado no CAISI- Centro de Atenção Integral à Saúde 

do Idoso, no município de João Pessoa, Paraíba- Brasil, com 50 cuidadores de idosos com 

doença de Alzheimer, de ambos os sexos. 

 A amostra foi por conveniência e atendeu os critérios segundo a Resolução 466/2012 – 

Ministério da Saúde/Conselho Nacional de Saúde/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, 

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(14)

. 

 A coleta dos dados foi realizada a partir de uma entrevista semiestruturada com uso do 

gravador, contemplando três etapas: a primeira compreendeu associação livre de palavras com 

o termo indutor: «doença de Alzheimer»; a segunda abordou questões sobre a doença de 

Alzheimer e a terceira referiu-se às variáveis sociodemográficas, no período de 01 de abril de 
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2014 a 30 de novembro de 2014, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

institucional de parecer número 574.968 de 31/03/2014.  

 Os dados coletados foram organizados em um corpus no software OpenOffice 4.0.0, 

em seguida processados com o auxílio do software de Análise Textual IRAMUTEQ alpha 1 

(Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires)
(15-17)

, 

apontando seis classes de respostas, com um aproveitamento de 86,34% do material 

analisado, a partir da classificação hierárquica descendente com 1119 segmentos de texto dos 

1296 presentes no corpus. Estas classes foram organizadas em um dendrograma ilustrando as 

relações entre as classes e contemplando o vocabulário léxico e as suas variáveis, 

interpretados no referencial teórico das representações sociais
 (12)

. 

Resultados 

 Os cuidadores de pessoas idosas com a doença de Alzheimer foram compostos 

predominantemente do sexo feminino (94,0%), nas faixas etárias predominando de 20 a 80 

anos, e 31 a 40 anos, com o mesmo valor (26,0%); e de 41 a 50 anos (22,0%). Com referência 

a escolaridade (40,0%) foi do nível médio completo, seguido por (20,0%) superior completo e 

(14,0%) superior incompleto, seguido de (16,0%) fundamental incompleto; (8,0%) 

fundamental completo e (2,0%) nível médio incompleto; com cuidadores que professaram ser 

católicos (60,0%). O tempo de cuidador informado (66,0%) tinham até 5 anos de experiência, 

seguido de 6 a 10 anos (28,0%)  e de cuidadores, há mais de 11 anos (6,0%). Constatou-se 

que os 50 cuidadores participantes são de familiares do portador da doença de Alzheimer 

(68,0%); e em relação à renda, dos entrevistados informaram receber de 1 a 3 salários 

mínimos (50,0%). 

 A análise dos dados apontou seis classes ou categorias: 1 - Descrições de conteúdos 

delirantes; 2 - Causas e tratamento; 3 - Dificuldades no cuidar; 4 - Dinâmica das relações 

sociofamiliares; 5 - Dimensões socioafetivas e, 6 - Tipos de cuidados.  (Dendrograma. Fig.1). 
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Figura 1. Dendrograma: Representações sociais sobre a doença de Alzheimer por cuidadores. João Pessoa, PB, 

2014. 

 

Observa-se que os tipos de cuidados relacionam-se diretamente com as descrições de 

conteúdos delirantes e sobre a dinâmica das relações sociofamiliares e com as causas e 

tratamento; se opondo as classes: dificuldades no cuidar e dimensões socioafetivas. 

 

Discussão 

 Na classe 1: Descrições de conteúdos delirantes, (20,29% ), formada pelos elementos 

sociocognitivos: dizer; chegar; falar; ficar; perguntar; querer; casa; mamãe; lembrar e 

papai. Esta classe tem como característica conteúdos delirantes em que o cuidador escuta do 

idoso com a doença de Alzheimer, que influíam no modo de se relacionar com este, 

suscitando no cuidador um sentimento de estranheza e de tristeza frente ao referido idoso, 

ocasionando um conflito diário no cuidador par lidar com o mesmo: 

[...] quando chega ela começa a falar a ela diz vou embora venho aqui somente para escutar 

abuso eu disse é você está vendo que mamãe não está com o juízo perfeito você tem que 
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entender...(cuidador10, sexo feminino, idade entre 41 e 50 anos, escolaridade superior 

completo, com grau de parentesco). 

[...]olha eu não enfrento nenhuma dificuldade como cuidadora eu tenho muito prazer de 

cuidar dela mas como eu te falei a única coisa que as vezes eu fico com dificuldade é de ver 

ela pedindo para ir embora... (cuidador 23, sexo feminino, idade entre 61 e 79 anos, 

escolaridade superior completo, com grau de parentesco). 

[...]outra dificuldade é que ela fica brava comigo e com os meninos com os netos tudo ela 

coloca culpa nos meninos o que não lembra ela diz que foram os meninos que fizeram... 

(cuidador 12, sexo feminino, idade entre 31 a 40 anos, escolaridade superior completo, com 

grau de parentesco). 

[...]pronto se sente rejeitado fica muito triste passa 2 3 dias calado digo o que é que você tem 

então diz pensando na vida tanta coisa passa na minha cabeça e eu digo o que por exemplo 

ele se eu for dizer então não fala... (cuidador 22, sexo feminino, idade entre 51 a 60 anos, 

escolaridade superior completo, com grau de parentesco). 

[...]então ficou sem querer sair sem querer fazer parte dos acontecimentos e insinuamos até 

em levar ela para uma clínica para fazer uma terapia para fazer algumas habilidades e 

quando fomos e ela começou a fazer as atividades e tudo...(cuidador 32, sexo feminino, idade 

entre 51 a 60 anos, escolaridade superior completo, com grau de parentesco). 

 Tais conteúdos constata que os cuidadores vivenciam uma pressão psicológica ao 

cuidar do acometido pela doença de Alzheimer que estão sob seus cuidados, corroborando 

com o que é encontrado na literatura de como o declínio do paciente e suas demandas 

específicas são fatores importantes de estresse para o cuidador, contribuindo para os altos 

índices de sintomas psiquiátricos especialmente a depressão, prejuízos no sistema 

imunológico, assim como elevados índices de conflitos com seus familiares
(18)

. 

 Observa-se nesses elementos sociocognitivos uma demonstração do grau de 

intimidade destes cuidadores quando relatam a palavra mamãe, papai. Trata-se, portanto, de 

cuidadores principais destes idosos com doença de Alzheimer e nestes cuidadores denota-se a 

grande sobrecarga. Em pesquisa de Borghi e colaboradores (2013) mostraram que os 

cuidadores principais de idosos com DA apresentaram maior sobrecarga do que os cuidadores 

secundários, principalmente ao se considerar as atividades relacionadas à assistência do 
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cotidiano. Isto porque os cuidadores principais assumem total ou maior responsabilidade nos 

cuidados, dedicando maior parte do seu tempo em prol da assistência ao familiar doente, 

enquanto o cuidador secundário limita-se às atividades complementares e a prover recursos 

financeiros
(19)

. 

 Na classe 2: Causas e tratamento, (14,92%), formada pelos elementos 

sociocognitivos: não_tem_cura; não_contagiosa; doença; causa; achar; tratamento; 

hereditário; paliativo; neurônio e degenerativa. Desta forma, os cuidadores descrevem causas 

e o tratamento da doença de Alzheimer, como uma doença que não tem cura, não é 

contagiosa, entretanto, é degenerativa pela ocorrência de morte de neurônios, considerando 

hereditária em alguns casos e o tratamento é paliativo: 

[...] acho que é não_contagiosa vem de algum fator da pessoa em si não tem condições de ser 

uma doença contagiosa ou da família que alguém teve e futuramente a pessoa vai adquirir... 

(cuidador 15, sexo feminino, idade entre 20 a 30 anos, escolaridade médio completo, sem 

grau de parentesco). 

[...] porque é um neurônio da mente que vai se degenerando ela é degenerativa então 

não_tem_cura a maior dificuldade que tenho é dela não entender às vezes quero fazer algo 

para ela e não quer... (cuidador 16, sexo feminino, idade entre 51 a 60 anos, escolaridade 

médio completo, sem grau de parentesco). 

[...] pelo que tenho conhecimento é adquirido é genético com alguém na família com a 

doença mas pelo que sei dela ela não tem nenhum parente e também acho que devido a sua 

vida pregressa... (cuidador 26, sexo feminino, idade entre 51 a 60 anos, escolaridade médio 

completo, com grau de parentesco). 

[...] eu acho que é não_contagiosa cada um desenvolve de acordo com o seu dia a dia eu 

acho que não_tem_cura minhas dificuldades são muitas porque eu me sinto sozinha sozinha 

para cuidar dela e além dela tem outro... (cuidador 33, sexo feminino, idade entre 41 e 50 

anos, escolaridade médio completo, com grau de parentesco). 

[...] porque o esquecimento é que causa tudo quanto às causas partindo pela minha 

experiência com meus pais e minha família em parte era genética tem a parte genética que 

meus avós tiveram pode ser também por um problema trabalhista... (cuidador 49, sexo 
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masculino, idade entre 51 a 60 anos, escolaridade superior completo, com grau de 

parentesco). 

 Estas colocações expressas pelos cuidadores pode-se confirmar na literatura acadêmica 

onde estabelece que a DA é uma doença não contagiosa, não tem cura devendo ser o 

tratamento ser paliativo e 5% dos casos são de origem genética
(20)

. 

 A classe 3: Dificuldades no cuidar, (16,89%), formada pelos elementos 

sociocognitivos: idoso; enfrentar; amor; dificuldade; pessoa; paciência; forma; lidar; perder 

e atenção; cujo os conteúdos denotam as dificuldades no cuidar. O cuidador se depara com o 

idoso com grande dependência, às vezes carente de amor por parte dos familiares, com 

dificuldades tanto no cuidado pessoal quanto pelo abandono dos familiares e amigos, em que 

os familiares vão perdendo aquela pessoa que conhecia pelo esquecimento e pelo quadro 

psiquiátrico que vem a surgirá, agravando-se até não conseguir mais andar, falar e se 

alimentar, total dependência. Havendo necessidade de se ter paciência e conseguir alguma 

forma de lidar com a nova situação. Há uma constante sensação de perda, sentimentos de 

culpa por muitas vezes não dar a atenção devida ao idoso com DA: 

[...] outra dificuldade é o desprezo da família abandonando esse idoso em um abrigo quando 

sabe do diagnóstico da doença deixando ele a sua própria sorte sem um mínimo de 

compaixão e gratidão por tudo o que ele fez pela família durante toda sua vida... (cuidador 

01, sexo feminino, idade entre 31 e 40 anos, escolaridade superior incompleto, sem grau de 

parentesco). 

[...] se não tem o idoso vai sofrer e acima de tudo eu acho que uma coisa que falta em 90 por 

cento é paciência somente 10 por cento tem paciência de cuidar de idoso... (cuidador 30, sexo 

feminino, idade entre 51 e 60 anos, escolaridade superior completo, com grau de parentesco). 

[...] responsabilidade cuidado atenção amor carinho alzheimer é uma doença degenerativa 

pelo meu conhecimento do dia a dia o paciente fica cada dia mais dependente do seu 

cuidador volta a ser uma criança cientificamente falando é uma doença neurológica 

degenerativa... (cuidador 38, sexo feminino, idade entre 41 a 50 anos, escolaridade médio 

completo, com grau de parentesco). 
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[...]quando entra uma doença que você vê a pessoa aos pouco evoluindo você vai 

acompanhando você vai conhecendo cada dia e eu estou me achando superada que eu sei 

lidar hoje em dia... (cuidador 47, sexo feminino, idade entre 31 a 40 aznos, escolaridade 

superior incompleto, sem grau de parentesco). 

 Essas dificuldades no cuidar vivenciadas pelos cuidadores demonstram que existe um 

enfrentamento tanto pelo idoso quanto pelos cuidadores e familiares. A doença de Alzheimer 

é uma doença que afetará não só o próprio paciente, como todos os parentes próximos. Esta, 

com o poder de incapacitação na vida do paciente que repercutirá no contexto familiar, 

necessitando de um tratamento de abordagem multiprofissional. Envolve profissionais de 

saúde, assistentes sociais e advogados, com impactos jurídicos de grande dimensão
(21)

. 

 A classe 4: Dinâmica das relações sociofamiliares, (11,97%), formada pelos 

elementos sociocognitivos: ano; criar; dinheiro; casar; ligar; visitar; amigo; pagar; filho e 

vida. Estas representações sociais evidenciam as relações sociais e familiares. Os cuidadores 

discorrem sobre as visitas a cada ano por alguns familiares, os telefonemas que apenas são 

feitos para ter informações do idoso com a doença de Alzheimer e que muitas vezes nem 

telefonemas, os amigos que também não aparecem para visitar, o estilo de vida a que ficam 

submetidos por cuidar do idoso que não pode ficar sozinho suprimindo o lazer justificado em 

algumas ocasiões pelo dinheiro que é gasto no cuidado, e, as saídas de casa geralmente para 

efetuar compras e pagamentos. Relatam que pelo casamento submete-se a cuidar do seu 

cônjuge doente permanentemente: 

[...] é sofrimento anulei muito minha vida de passeio de viagem de tudo quando vou eu levo 

entendeu minha vida pessoal anulou muito... (cuidador 11, sexo feminino, idade entre 51 e 60 

anos, escolaridade médio completo, com grau de parentesco). 

[...] tem um que mora aqui e outro que mora no Rio são quatro os filhos moram em Brasília 

dois os daqui vêm por aqui de visita a que vem mais aqui é Verez... (cuidador 19, sexo 

feminino, idade entre 71 a 80 anos, escolaridade fundamental incompleto, com grau de 

parentesco). 
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[...] nós casamos porque nos interessamos um pelo outro e eu o escolhi para cuidar dele e eu 

falei assim para ele eu casei com você não pelo seu dinheiro foi para te mostrar que você 

pode chegar aos 100 anos... (cuidador 27, sexo feminino, idade entre 41 a 50 anos, 

escolaridade médio completo, com grau de parentesco). 

[...] eu vi muitos casos por aí presenciei mesmo daquele total abandono e você saber que está 

ali um ser vivo que foi por exemplo seu pai ou sua mãe muitos nem ligam... (cuidador 31, 

sexo feminino, idade entre 31 a 40 anos, escolaridade médio completo, sem grau de 

parentesco). 

[...] o meu maior problema com a minha mãe é porque eu não vivo eu vegeto vivo a vida da 

minha mãe por exemplo minha mãe... (cuidador 46, sexo feminino, idade entre 61 a 70 anos, 

escolaridade médio completo, com grau de parentesco). 

  Pode-se constatar que ao assumir o papel de familiar cuidador se tem uma alteração no 

seu estilo de vida, ficando com que se tenha menor atividade de lazer ou mesmo ruptura em 

seu convívio social que vai de encontro ao pontuado por Falcão e Bucher-Maluschke (2008) 

que encontram em seu trabalho que a maioria das filhas cuidadoras tinham essa mesma queixa 

em seus discursos
(22)

. 

 Segundo Vieira e colaboradores (2011) o cuidador passa a viver a vida do idoso com 

DA e, muitas vezes, é obrigado a abandonar emprego, atividades de lazer, familiares e toda 

sua vida social, dispondo de tempo integral para o cuidado. Esses transtornos na vida familiar 

causam uma desestruturação devido à dificuldade de obter em consenso a divisão das tarefas, 

ficando, por conseguinte cada vez mais sobrecarregado fisicamente e emocionalmente a 

pessoa responsável pelo cuidado
(23)

. 

 Na classe 5: Dimensões socioafetivas, (15,55%), formada pelos elementos 

sociocognitivos: tristeza; sentir; frente; familiar; sentimento; feliz; chorar; piedade; angústia 

e solidão. Ao observar os conteúdos das falas dos cuidadores, o sentimento de tristeza sempre 

é relatado ao se referir a ele mesmo ou familiar frente ao idoso com doença de Alzheimer o 

que pode desencadear choro, piedade, angústia e solidão por ninguém poder mudar esta 
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situação e, por outro lado, usa o termo sentir-se feliz por poder estar ajudando o doente nesta 

situação e vislumbrar seu crescimento pessoal: 

[...] o que ele mais sente é isso mesmo é tristeza solidão e podem ficar até deprimidos ou 

depressivos...(cuidador 01, sexo feminino, idade entre 31 e 40 anos, escolaridade superior 

incompleto, sem grau de parentesco). 

[...] o familiar sente muita tristeza e ao mesmo tempo ele sente incapacidade de não poder 

ajudar mais porque essa doença infelizmente você não pode fazer muito por ela porque quem 

tem essa doença eles não se ajudam... (cuidador 09, sexo feminino, idade entre 41 e 50 anos, 

escolaridade médio completo, com grau de parentesco ). 

[...] fico triste também porque sei que não tem melhora não tem como regredir e não posso 

fazer nada para mudar a situação mas ao mesmo tempo me sinto conformada... (cuidador 18, 

sexo feminino, idade entre 31 e 40 anos, escolaridade médio completo, sem grau de 

parentesco). 

[...] acredito que o idoso quanto tem um momento de lucidez sinta muita tristeza e quando 

está fora do momento de lucidez eu acho que não tenha consciência do que acontece... 

(cuidador 45, sexo feminino, idade entre 31 e 40 anos, escolaridade superior incompleto, sem 

grau de parentesco). 

 A evidência destes sentimentos de ansiedade, angústia, tristeza e revolta diante de uma 

doença incapacitante, além da insegurança frente às dificuldades de lidar com essa patologia, 

também foi encontrado na pesquisa por Fonseca e Borges (2014)
(24)

. 

 Esta diversidade de sentimentos também ocorre ao cuidador em outras situações pelo 

fato do cuidador assumir o cuidado de um familiar ao torna-se dependente, que geralmente o 

faz isso sozinho, enfrenta uma variedade de sentimentos e agrega novas atividades na sua 

rotina de vida. Faz-se necessário destacar a importância do suporte social, representado 

principalmente pela família, mas também podendo ser oferecido por vizinhos, amigos e pela 

rede formal
(25)

. 

 A classe 6: Tipos de cuidado, (20,38%), formada pelos elementos sociocognitivos: 

banho; colocar; comer; vestir; insistir; levantar e cadeira. Tais representações sociais da 

doença de Alzheimer apresenta como noções centrais os tipos de cuidado. Demonstrando as 
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ações do cuidador que concentra a sua atividade em processos que envolvem o tomar banho, 

que às vezes se tem facilidade e outras vezes demanda muita dificuldade e exige outras 

pessoas, dependendo da incapacidade e do estado emocional como também em que estágio da 

doença seu cliente se encontra; quanto à comida que é preparada se está adequada e envolve a 

demanda em que se questiona se o idoso com a doença de Alzheimer vai aceitar, se vai comer 

a toda dieta prescrita; o vestir do seu cliente em que as ações também vão depender além do 

grau de dependência o estado emocional do mesmo; o levantar do paciente que encontrará 

também muitas ações desgastantes relacionadas ao próprio peso do cliente, e variações do 

humor do mesmo, do grau de dependência, de se colocar em cadeira de rodas. Denota o 

trabalho realizado com as próprias mãos, intelectual e afetivo do cuidador que tanto pode ser 

observado nas palavras que compõe esta classe quanto em suas falas: 

[...] a minha dificuldade é trabalhar a insistência porque o paciente não quer aceitar não 

quer se alimentar às vezes fecha os olhos e não quer abrir não quer abrir a boca não quer se 

alimentar... (cuidador 03, sexo feminino, idade entre 31 e 40 anos, escolaridade superior 

incompleto, sem grau de parentesco). 

[...] tenho dificuldade de trocar fralda de tirar ele da cama e colocar na cadeira de rodas eu 

não consigo sozinha tem que ter outra pessoa para me ajudar porque ele é muito pesado... 

(cuidador 04, sexo feminino, idade entre 71 e 80 anos, escolaridade fundamental incompleto, 

com grau de parentesco). 

[...] hoje ela não consegue mais comer temos que dar ela não pede para ir mais ao banheiro 

e é porque ela está tomando o remédio e porque não estabilizou a doença... (cuidador 06, 

sexo feminino, idade entre 41 a 50 anos, escolaridade fundamental completo, com grau de 

parentesco). 

[...] temos que ter muito cuidado com ele para não deixar ele cair tenho dificuldade para dar 

banho tirar de uma cadeira para outra colocar para deitar dar comida não é tanto é mais na 

hora de colocar força para tirar ele de um lugar para outro e dar o banho... (cuidador 08, 

sexo feminino, idade entre 51 a 60m anos, escolaridade fundamental incompleto, sem grau de 

parentesco). 

[...] e quando vou vestir a roupa dela ela sai andando e tenho que ir atrás dela são as 

dificuldades que tenho agora ela não é muito somente no começo ficava muito nervosa para 
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reagir para cima da pessoa não queria aqui tem eu e tem outra... (cuidador 20, sexo 

feminino, idade entre 61 a 70 anos, escolaridade fundamental incompleto, sem grau de 

parentesco). 

 Destaca-se que os cuidados e as tarefas citados são contínuos e centralizados em uma 

única pessoa. Quando se assume o cuidado de um idoso, que não é uma tarefa fácil e 

geralmente se faz isto sozinho, faz com que o cuidador se torne obrigado a adicionar novas 

tarefas na sua dinâmica de vida. Diversas dificuldades surgem no cotidiano do cuidador, 

alterando a rotina familiar, como a demanda de cuidados e os gastos financeiros. Cuidar do 

idoso, principalmente com grande dependência, exige do cuidador tarefas extensas, além de 

atividades que ofereçam atenção, amor, carinho e apoio emocional. Dentre as dificuldades 

mais relatadas, estão as que exigem esforço físico. Soma-se a essa dificuldade a necessidade 

do cuidador de dividir o seu tempo com outras atividades domésticas, desencadeando-lhe uma 

situação de desgaste físico e emocional
(23)

. 

 O banho em si nem sempre significa uma tarefa difícil. A real dificuldade está em 

ultrapassar valores que o acompanham o cuidador desde a infância e que significam invadir a 

privacidade e a intimidade do outro, que é seu pai, mãe, sogro, e que, até então, ver ou tocar 

estes corpos era inaceitável nem como natural, portanto, proibido. Realizar higiene corporal 

requer do cuidador, não apenas conhecimento científico e habilidades técnicas, mas também 

preparo e habilidade emocional para lidar com situações subjetivas inerentes ao processo de 

cuidar. Além das dificuldades relacionadas à família e ao assumir as responsabilidades e 

decisões, o cuidador, com certeza, fica sobrecarregado
(23)

. 

 

Conclusão 

 Este estudo procurou conhecer as representações sociais sobre a doença de Alzheimer, 

construídas por cuidadores de pessoas idosas, com essa doença. Foram apreendidas 

representações sociais em que os cuidadores falam de conteúdos delirantes expressos capazes 
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de interferir na rotina do seu trabalho cotidiano e das causas e tratamento da doença de 

Alzheimer. Reconhecem as dificuldades para cuidar e que os idosos com a doença de 

Alzheimer estão inseridos em uma dinâmica de relações sociofamiliares. Compartilham os 

cuidadores de uma diversidade de sentimentos os quais estão envolvidos. Sabem que os tipos 

de cuidado que prestam estão preenchidos por uma variedade de enfrentamentos.  

 As representações sociais construídas pelos cuidadores de idosos com doença de 

Alzheimer justificam ter uma influência negativa, que poderá levar o cuidador a um 

comprometimento físico e emocional num futuro próximo. 

 Embora se tenha centros de apoio para idosos, estes continuam insuficientes para a 

demanda e o atendimento global a pessoa idosa, mas que deveria contemplar com ações mais 

efetivas para os cuidadores. Neste sentido, nessas representações sociais, identifica-se a 

necessidade do profissional de saúde com conhecimento destas demandas e tecnicamente bem 

treinado para que ofereçam ações e práticas de cuidados adequadas e planejada pelo cuidador, 

principalmente do idoso com a doença de Alzheimer, como também orientação da 

comunidade e das famílias desses acometidos pela DA sobre as peculiaridades e riscos, em 

que estão inseridos os cuidadores principais do idoso com a doença de Alzheimer.  

 Este estudo deve contribuir para a reflexão sobre a importância de se conhecer e saber 

lidar com o doente de Alzheimer  servindo de subsídio para criação de mais políticas no 

campo da saúde que contemple além do treinamento do cuidador, o alívio para todas as 

dificuldades, sentimentos e emoções que permeiam este espaço do cuidar. 
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Este estudo procurou identificar as representações sociais sobre a doença de 

Alzheimer construídas por idosos sem esta doença, conhecer as representações sociais 

construídas por cuidadores de idosos com a doença de Alzheimer e explorar as representações 

sociais sobre a doença de Alzheimer segundo cuidadores e idosos.  

As representações sociais apreendidas sobre a doença de Alzheimer pelos idosos sem a 

doença foram associados às dimensões com conteúdos mais negativos; os cuidadores apontam 

conteúdos socioafetivos frente à doença exemplificando as dificuldades para lidarem com os 

idosos com a referida doença e com seus familiares.  

Observa-se que geralmente a família assume toda a responsabilidade com o idoso com 

a doença de Alzheimer. Por isto relatam suas vivências enfatizando dimensões sócio 

cognitivas sobre a doença, como alterações socioafetivas, psicológicas, familiares e as suas 

repercussões no cotidiano do cuidador e dos familiares.  

Quanto às representações sociais construídas pelos cuidadores de pessoas com a 

doença de Alzheimer apresentaram conteúdos positivos e negativos. Diferem essas 

representações sociais apreendidas nas falas dos idosos, com conteúdos próximos para 

descreverem a doença, embora com mais propriedade, e, expressam sentimentos de tristeza 

em muitas situações, assim como observam tais sentimentos nos familiares envolvidos. Os 

cuidadores expressam que o comportamento dos idosos com a doença e suas palavras 

verbalizadas em muitos momentos de forma agressiva influenciam no ato de cuidar deixando-

os estressados, além do sentimento de culpa que sentem frente ao cuidar. O grau de 

dependência do idoso sob seus cuidados associado ao abandono por parte de familiares e 

amigos têm implicações no estilo de vida do cuidador familiar que tem que se dedicar com 

mais afinco as suas atividades laborais, e por outro lado, quando há associação com restrições 

financeiras forçosamente abandonam o lazer necessário. Aspectos positivos foram relatados 

como o crescimento pessoal, no trabalho tanto braçal como intelectual e afetivo desenvolvido 

no cuidar que é construído progressivamente diante da doença de Alzheimer. 

Quanto aos objetivos deste estudo denota-se que foram alcançados, uma vez que, se 

conseguiu identificar tanto as representações sociais construídas por idosos como por 

cuidadores de pessoas com a doença de Alzheimer e explorá-las, encontrando dimensões 

importantes já discutidas na literatura e achados com conteúdos consensuais nos dois grupos 

de participantes do estudo do ponto de vista das representações sociais sobre a doença de 

Alzheimer. 
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Neste estudo foram encontradas limitações que podem ser elencadas, como os critérios 

de inclusão dos idosos no estudo, onde se poderia ter aplicado testes mais objetivos, com 

escalas bem estabelecidas e comprovadas na avaliação da capacidade cognitiva. Outra 

limitação foi a diferenciação dos cuidadores de idosos com a doença de Alzheimer em 

cuidadores formais, informais e familiares com a finalidade de enriquecer os dados. No 

entanto, pode-se afirmar que não houve comprometimento nos resultados como na análise dos 

dados. 

Este estudo procurou avançar com contribuições na produção de conhecimento 

relevante na prática profissional na saúde e na Enfermagem por apresentar dimensões 

subjetivas importantes a serem consideradas frente ao atendimento de idosos por cuidadores 

de pessoas com a doença de Alzheimer e por ser as representações socais construídas por 

idosos, objeto de estudo pouco explorado cientificamente. 

A família permanece com um papel importante no cuidado tanto do idoso com a 

doença de Alzheimer quanto a do cuidador principal desse idoso, através do cuidado 

domiciliar, suporte e manutenção das relações familiares e divisão das atribuições 

satisfatoriamente. Os profissionais de saúde que lidam com essa população precisam ampliar 

o seu olhar para necessidades que vão além das biológicas. Quanto aos gestores públicos 

necessitam criar e executar políticas públicas que atinjam a demanda necessária, favorecendo 

as oportunidades de saúde, participação e segurança social, objetivando melhorar a qualidade 

de vida dessas pessoas, com prevenção de agravos à saúde física e mental, incluindo 

diminuição de gastos para os indivíduos, familiares e sistemas de saúde. 
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Apêndice A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - IDOSO 

Prezado (a) Senhor (a)  

Esta pesquisa será desenvolvida por Ronaldo Bezerra de Queiroz, aluno do Programa de Pós 

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Profª 

Dra. Antonia Oliveira Silva. 

Os objetivos da pesquisa são: Conhecer as representações sociais sobre a doença de 

Alzheimer de idosos sadios do município de João Pessoa, Paraíba. 

A finalidade deste trabalho é aumentar o conhecimento da referida temática para o mundo 

acadêmico e para a sociedade em si. Solicitamos a sua colaboração para uma entrevista 

através de um questionário com perguntas abertas e para observação da realização do 

procedimento para fazermos anotações sobre o mesmo, como também sua autorização para 

apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista 

científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. 

Informamos que essa pesquisa não oferece riscos previsíveis para a sua saúde. Esclarecemos 

que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a 

fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). 

Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, 

não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem recebendo na 

Instituição. Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu consentimento 

para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma 

cópia desse documento. 

                            ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  

                                           

  
 

Espaço para impressão dactiloscópica 
Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) pesquisador (a) Antonia Oliveira Silva. 

Setor de Trabalho: CCS –DESPP-UFPB. Tel. 3216.7162 

Comitê de Ética em Pesquisa. CEP/HULW: Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULW - 4º andar. Campus I - Cidade 

Universitária - Bairro Castelo Branco - CEP: 58059-900 - João Pessoa-PB - Telefone: (083) 3216-7964 - E-mail: 

comitedeetica@hulw.ufpb.br 
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Apêndice B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - CUIDADOR 

Prezado (a) Senhor (a)  

Esta pesquisa será desenvolvida por Ronaldo Bezerra de Queiroz, aluno do Programa de Pós 

Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Profª 

Dra. Antonia Oliveira Silva. 

Os objetivos da pesquisa são: Conhecer as representações sociais sobre a doença de 

Alzheimer de Cuidadores de pacientes com a doença de Alzheimer do município de João 

Pessoa, Paraíba. 

A finalidade deste trabalho é aumentar o conhecimento da referida temática para o mundo 

acadêmico e para a sociedade em si. Solicitamos a sua colaboração para uma entrevista 

através de um questionário com perguntas abertas e para observação da realização do 

procedimento para fazermos anotações sobre o mesmo, como também sua autorização para 

apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e publicar em revista 

científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo. 

Informamos que essa pesquisa não oferece riscos previsíveis para a sua saúde. Esclarecemos 

que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a 

fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). 

Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, 

não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem recebendo na 

Instituição. Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu consentimento 

para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma 

cópia desse documento. 

                            ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  

                                           

  
 

Espaço para impressão dactiloscópica 
Contato com o Pesquisador (a) Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) pesquisador (a) Antonia Oliveira Silva. 

Setor de Trabalho: CCS –DESPP-UFPB. Tel. 3216.7162 

Comitê de Ética em Pesquisa. CEP/HULW: Hospital Universitário Lauro Wanderley - HULW - 4º andar. Campus I - Cidade 

Universitária - Bairro Castelo Branco - CEP: 58059-900 - João Pessoa-PB - Telefone: (083) 3216-7964 - E-mail: 

comitedeetica@hulw.ufpb.br. 
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Apêndice C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
CUIDADORES 

Estamos realizando uma pesquisa sobre representações sociais da Doença de Alzheimer 

segundo cuidadores e idosos, para tanto, convidamos para participar respondendo esta 

entrevista em que não há necessidade de se identificar. Informamos que não há questões 

certas ou erradas e todas as informações serão de uso para pesquisa. 

Obrigado. 

Ex: Quando falo em férias o que lembra? 

Praia (X) 

Sol 

Passeio 

Viagem 

Cinema 

 

Quando falo a palavra Alzheimer o que lembra: (Diga 5 palavras) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Destas que foram citadas marque com um X apalavra mais importante para o(a) Sr(a). 

 

Fale sobre Alzheimer: 

 

Em sua opinião qual (quais) a(s) causa(s)?  

 

Sr(a) acha que esta doença é contagiosa? Se responder sim, explique ou fale. 

 

O Alzheimer tem cura? Fale: 

 

Quais as dificuldades que enfrenta enquanto cuidador (a)? 

 

Em sua opinião quais as dificuldades que enfrenta um idoso (a) com Alzheimer: 

 

Em sua opinião quais as dificuldades que enfrenta o familiar de um idoso (a) com Alzheimer? 

Fale: 

 

Fale sobre sua experiência em ser cuidador de um idoso (a) com Alzheimer: 

 

Em sua opinião o que sente o idoso com Alzheimer?  

 

E o familiar frente ao seu parente com Alzheimer o que ele sente? 

 

Como o Sr (a) se sente frente a um idoso com Alzheimer? 
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SEXO:                             IDADE:                  TEMPO DE CUIDADOR:      

TEM ALGUM FAMILIAR COM ALZHEIMER: (   ) SIM      (   ) NÃO 

GRAU DE ESCOLARIDADE: 

(  ) Analfabeto 

(  ) Fundamental Incompleto 

(  ) Fundamental Completo 

(  ) Médio Incompleto 

(  ) Médio Completo 

(  ) Superior Incompleto 

(  ) Superior Completo 

(  ) Outros 

 

RELIGIÃO: 

(  ) Catolicismo 

(  ) Protestantismo 

(  ) Espiritismo 

(  ) Testemunhas de Jeová 

(  ) Outros 

 

RENDA MENSAL: 

(  ) Até 1 salário 

(  ) De 1 a 3 salários 

(  ) De 3 a 5 salários mínimos  

(  ) 5 ou mais salários mínimos  
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Apêndice D 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
IDOSOS 

Estamos realizando uma pesquisa sobre representações sociais da Doença de Alzheimer 

segundo cuidadores e idosos, para tanto, convidamos para participar respondendo esta 

entrevista em que não há necessidade de se identificar. Informamos que não há questões 

certas ou erradas e todas as informações serão de uso para pesquisa. 

Obrigado. 

Ex: Quando falo em férias o que lembra? 

Praia (X) 

Sol 

Passeio 

Viagem 

Cinema 

 

Quando falo a palavra Alzheimer o que lembra: (Diga 5 palavras) 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Destas que foram citadas marque com um X apalavra mais importante para o(a) Sr(a). 

 

Fale sobre Alzheimer: 

 

Em sua opinião qual (quais) a(s) causa(s)?  

 

Sr(a) acha que esta doença é contagiosa? Se responder sim, explique ou fale. 

 

Sr(a) acha que tem cura? Fale: 

 

Quais as dificuldades que enfrenta idoso (a) portador? 

 

Fale sobre sua experiência em ter na família um idoso (a) com Alzheimer: 

 

Fale sobre ser idoso com Alzheimer: 

 

E para o Sr (a) o que acha que sente idoso com Alzheimer? 

 

E o Sr (a) como se sente frente a um idoso com Alzheimer? 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

SEXO:                             IDADE:                        

TEM ALGUM FAMILIAR COM ALZHEIMER: (   ) SIM      (   ) NÃO 

GRAU DE ESCOLARIDADE: 

(  ) Analfabeto 

(  ) Fundamental Incompleto 

(  ) Fundamental Completo 

(  ) Médio Incompleto 

(  ) Médio Completo 

(  ) Superior Incompleto 

(  ) Superior Completo 

(  ) Outros 

 

RELIGIÃO: 

(  ) Catolicismo 

(  ) Protestantismo 

(  ) Espiritismo 

(  ) Testemunhas de Jeová 

(  ) Outros 

 

RENDA MENSAL: 

(  ) Até 1 salário 

(  ) De 1 a 3 salários 

(  ) De 3 a 5 salários mínimos  

(  ) 5 ou mais salários mínimos  
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Anexo A 

CERTIDÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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