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RESUMO

O presente estudo tem como tema, Alzheimer, como linha de pesquisa aspectos do envelhecimento e como área predominante a saúde do adulto 
e do idoso. O objeto de estudo é a assistência do enfermeiro ao cuidador de pessoas com doença de Alzheimer no âmbito domiciliar, tendo como 
objetivo geral: identificar ações do enfermeiro que diminuam a sobrecarga de cuidado ao cuidador de idosos com DA. A pesquisa justificou-se de 
forma a instruir e determinar sobre como o profissional enfermeiro pode, utilizando a sistematização de assistência em enfermagem, executar 
ações de assistência e acolhimento ao cuidador de idosos com Alzheimer, de forma que essa estratégia possa ajudar a preservar sua saúde, evitar 
fatores de estresse, transferir conhecimento e habilidade em exercer o cuidado, identificar sinais e sintomas de Sobrecarga e realizar condutas 
que a diminuam. Essa implementação presta uma assistência de forma indireta ao paciente, uma vez que seu cuidador estará instruído e com a 
saúde preservada otimizando seus cuidados ao mesmo, e também aos demais familiares, pois o planejamento visa também reforçar o vínculo 
familiar e de forma primária ao cuidador, suprindo as suas necessidades. Em razão disso, o método da pesquisa se baseia em um levantamento 
bibliográfico, qualitativo e descritivo, tendo como proposta ampliar os conhecimentos da comunidade científica sobre a influência do cuidado no 
cotidiano do cuidador do paciente com Doença de Alzheimer. Em seguida, após realizarmos uma seleção de artigos conforme critérios 
posteriormente mencionados, analisamos e discutimos o conteúdo dos mesmos, observando que o cuidador de idosos com DA, por conta de 
fatores emocionais e as circunstâncias ao qual é exposto devido à situação, é suscetível a desenvolver a Sobrecarga de Cuidado. Conclui-se, então, 
que o Cuidador pode ter seu estado de saúde influenciado por fatores decorrentes da DA e de sua manifestação clínica no idoso, podendo ter 
problemas relacionados ao envolvimento emocional, sentimentos de angústia e impotência, assim como a influência das características da 
doença e de sua progressão, isso tudo, acarretando em desgaste físico e emocional, estresse prolongado, vulnerabilidade biológica, aumento de 
riscos, entre outros problemas. Contudo, observamos a necessidade da criação de um instrumento com o intuito de amparar e auxiliar o 
cuidador, fazendo com que ele conheça o que é a Sobrecarga e sua manifestação clínica. Além disso, através de uma Cartilha Informativa voltada 
para o Cuidador de Idosos com Doença de Alzheimer, apresentar informações simplificadas para que o mesmo compreenda e possa praticar em 
sua vida.
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