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Saúde

RESUMO

O envelhecimento da população leva a um aumento das doenças crônicas e degenerativas. Acredita-se que futuramente o Brasil seja um dos 
países com os maiores índices de acometidos por demência, pois possui uma grande quantidade de idosos.  Sabendo que neste caso há 
comorbidades envolvendo depressão, ansiedade e transtornos de comportamento, é imprescindível o acompanhamento psicológico tanto dos 
pacientes quanto dos cuidadores, pois podem ter sua saúde prejudicada devido à sobrecarga em suas vidas. Frente ao exposto, a elaboração 
deste estudo tem como objetivo identificar possíveis orientações na assistência ao paciente estimando a qualidade de vida física e psíquica dos 
envolvidos, pontuando a importância do acompanhamento psicológico diante do diagnóstico. Para a realização deste artigo houve um 
levantamento bibliográfico baseado no banco de dados online SciELO e revistas científicas com critério de busca de periódicos científicos 
publicados nos últimos dez anos e fundamentados em reflexões teóricas que envolvem a demência e seus cuidadores. Embora ainda não haja 
cura, pesquisas afirmam que estudos de células-tronco são apostas futuras na prevenção e no retrocesso da doença. Apurou-se que através do 
diagnóstico diferencial é possível o retardo da evolução do processo, porém, à medida que a doença evolui, a família precisa de orientação para 
saber como lidar com o paciente dependente e situações problema. Denota-se que a falta de infraestrutura na rede pública e em convênios para 
atendimento aos portadores de doenças degenerativas, além dos altos custos financeiros para mantê-los em uma instituição que ofereça os 
cuidados necessários, faz com que fique a incumbência da própria família que por vezes, impossibilitadas de revezamento nos cuidados ao 
doente, são vítimas do desgaste físico e psicológico. Contudo, dados indicam que uma abordagem apropriada das condições apresentadas pode 
diminuir o sofrimento do paciente e dos cuidadores. Pesquisas apuraram que estes se sentem sobrecarregados com a tarefa do cuidar. Outras 
publicações descobriram que idosos podem ser beneficiados quando o cuidador é resiliente, pois nem todos os cuidadores desenvolvem doenças 
ou se tornam insatisfeitos com a tarefa de cuidar. Isso pode ser explicado com a utilização de diferentes estratégias individuais para lidar com as 
situações consideradas desgastantes. Explorando estas pesquisas, conclui-se que a família necessita de suporte profissional e a busca de 
orientações e cuidados necessários. Foram constatadas estratégias de manejo das situações como não afrontar o paciente, estimular e distrair o 
paciente através de atividades de interesse, como o uso de música suave para acalmá-lo e facilitar a realização das tarefas pelo cuidador/familiar. 
O grupo de apoio de suporte social para orientações acerca da doença e formas para o bom convívio com o familiar, compartilhar sentimentos e 
experiências e de conscientizar-se da importância de se cuidar para cuidar bem do outro alivia a sobrecarga, por isso é importante o apoio dos 
profissionais da área da saúde.
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