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Introdução: A população idosa brasileira acima de 65 anos de idade cresceu em seis 

anos 26% chegando a representar 10,5% dessa população de forma geral.  Tal contexto 

pressupõe que em determinado momento esse idoso portará algum tipo de demência, 

sendo a Doença de Alzheimer (DA) uma das mais recorrente. A DA é uma doença 

neurodegenerativa, progressiva que se manifesta apresentando deterioração cognitiva, 

da memória de curto prazo, apresentado sintomas neuropsiquiátricos e de alterações 

comportamentais que se agravam ao longo do tempo, ocorrendo assim um declínio nas 

atividades de vida diária (AVD’S), na capacidade do autocuidado, tendo como fator de 

risco a idade, a história familiar e o baixo nível de escolaridade. Com a progressão da 

doença observa-se a necessidade de um cuidador, na maioria dos casos, um familiar 

assume a responsabilidade pela assistência a esse idoso, assumindo papel de cuidador 

informal. Quanto mais avançada a doença maior o número de horas dedicado por esse 

cuidador,  mais força física e controle emocional esse cuidador precisa manter, função 

que gera, pela total dependência desse idoso, desgastaste físico, emocional, social, 

mudança de estilo de vida, privações, estresse, isolamento, depressão e sobrecarga de 

funções propiciando um declínio na Qualidade de Vida (QV) desse cuidador, tendo em 

vista que o mesmo já possuía uma vida regressa com responsabilidades pessoais. 

Objetivos: O objetivo desse estudo foi analisar a produção científica sobre a qualidade 

de vida do cuidador informal de idosos com a doença de Alzheimer. Métodos: Trata-se 

de uma revisão integrativa onde foram selecionadas 10 produções cientificas indexadas 

nas bibliotecas eletrônicas BIREME e SCIELO com os seguintes descritores: qualidade 

de vida, cuidadores e idosos. Os critérios de inclusão foram: artigos originais, 

publicados em português, nos anos de 2015 a 2019, que contemplassem o tema do 

estudo. Resultados e Discussão: Dentro da pesquisa foi observado que a 

predominância dos cuidadores  informais são do sexo feminino, com idade média de 

56,98 anos, familiar, esposas e filhas, sendo o estresse, a má qualidade do sono e a 

depressão fatores que prejudicam a QV desse cuidador. É observado na pesquisa a 

necessidade de evidenciar a importância da figura do cuidador de idosos caracterizando-

o, compreendendo suas necessidades a fim de elaborar programas e planejamentos 

direcionados a qualificar e facilitar o cuidado com esse indivíduo demenciado. 

Conclusão: As discussões nas literaturas mostram que o papel de cuidador de idoso é 

extremamente exaustivo e quando esse idoso é portador de uma demência como a 

Doença de Alzheimer, por ser uma doença progressiva, necessitando de cuidado 

prolongado, atinge diretamente a qualidade de vida desse cuidador pondo em risco sua 

saúde psíquica, emocional, física, financeira, daí a necessidade de discussões sobre essa 

temática.  
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