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RESUMO

Com a transição demográfica vivenciada no Brasil nos dias atuais, espera-se que haja um aumento significativo no número de idosos em todo o 
território nacional nos próximos anos. Estima-se que em 2050 o número da população idosa suba de 900 milhões para 2 bilhões de idosos no 
mundo, com progressão anual de cerca de 8%, ocasionando um aumento de patologias predominantes na população idosa. A Doença de 
Alzheimer (DA) é um transtorno degenerativo e progressivo das funções neurológicas, manifestando deterioração cognitiva e perda de memória 
na fase idosa do desenvolvimento humano, levando a necessidade do cuidado, normalmente, familiar. A pesquisa originou-se de 
questionamentos de um grupo de acadêmicos, da graduação em Enfermagem, a respeito da qualidade de vida do cuidador familiar do idoso com 
Alzheimer. Foi percebida a necessidade da construção de um trabalho que pudesse orientar as práticas assistenciais para melhoria da qualidade 
de vida dos idosos com a doença de Alzheimer, e orientação familiar frente a progressão da doença. O presente estudo se faz relevante, pois há 
um prognóstico significativo no aumento do número de idosos com Doença de Alzheimer em 2020, e um número maior para os próximos 30 
anos. Assim, levando a elevação do número de cuidadores e principalmente os familiares. Objetivos: Identificar fatores que provocam o desgaste 
biopsicossocial e espiritual no cuidador familiar de idosos com Alzheimer e citar a complexidade das ações familiares no cuidado aos idosos com 
Alzheimer. Metodologia: Trata-se de estudo com abordagem qualitativa, do tipo revisão integrativa, tendo como base de dados a Biblioteca 
Virtual de Saúde (BVS), BDENF, LILACS, INDEX PSICOLOGIA e MEDLINE. Foram adotados os seguintes critérios de inclusão dos artigos: materiais 
completos, no idioma português, e com recorte temporal de cinco anos (2014 – 2018). Os critérios para exclusão: materiais duplicados e que não 
atendiam a temática. Ao término da análise, emergiram 12 artigos semelhantes ao tema. Resultados: Foram identificadas três categorias 
temáticas: O cuidado intergeracional; O cuidador familiar principal; O desgaste espiritual do cuidador familiar. O cuidador familiar vive um cenário 
demandante de cuidado ao seu ente adoecido, seja por dever intergeracional ou conjugal impactando diretamente sobre a sua própria condição 
de saúde. Deve também apoiar ao idoso e a outros componentes da família, aumentando seu desgaste biopsicossocial, inclusive, por sua própria 
rotina. Grande parte dos cuidadores familiares são do gênero feminino, e guardam relação geracional com o idoso. O impacto da rotina e das 
altas demandas interferem diretamente nos planos de vida e carreira profissional dos cuidadores. Conclusão: A promoção da qualidade de vida 
do cuidador deve ser levada em consideração pela equipe de saúde multidisciplinar que assiste ao idoso, que impactará diretamente no cotidiano 
dessas famílias.
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