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Resumo 
Demência é a definição usada para descrever um conjunto de sintomas (perda de memória, inteligência, racionalidade, 
competências sociais e funcionamento físico) de um grande grupo de doenças que causam um declínio progressivo do 
funcionamento de uma pessoa. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, representando entre 50 - 70% 
dos casos de demência. Objetivo: Com a elaboração deste trabalho é pretendido a aquisição de conhecimentos científicos 
baseados na evidência para conhecer melhor esta doença e tudo o que nela está implícito. Este conhecimento vai levar 
também a criar intervenções de enfermagem mais apropriadas a este tipo de doentes, baseadas nos problemas encontrados 
neste estudo de caso. 
Metodologia: Para a elaboração deste trabalho os recursos utilizados foram a consulta bibliográfica relacionada com o tema 
em estudo e à consulta webliográfica recorrendo à pesquisa eletrónica no motor de busca Google.  
Conclusão: Com a informação recolhida sobre a Doença de Alzheimer, foram elaboradas intervenções de enfermagem ao 
individuo que apresenta esta doença, tendo por base a mais recente evidência científica. !
PALAVRAS-CHAVE: Doença de Alzheimer, Diagnóstico, Tratamento, Intervenções de Enfermagem !!
Abstract 
Dementia is the definition used to describe a set of symptoms (loss of memory, intelligence, rationality, social skills and physical 
functioning) of a large group of diseases that cause a progressive decline in the functioning of a person. Alzheimer's disease is 
the most common form of dementia, accounting for between 50 - 70% of cases of dementia. 
Objective: With the preparation of this work is intended to acquire scientific knowledge based on evidence to better understand 
this disease and all that therein is implicit. This knowledge will also lead to create nursing interventions most appropriate to this 
type of patients, based on the problems encountered in this case study. 
Methodology: For the elaboration of this work the resources used were the bibliographic consultation related to the topic under 
study and consultation webliografica using electronic searches in the search engine Google. 
Conclusion: With the information gathered on the Alzheimer's Disease, were drawn up nursing interventions to individual who 
presents this disease, based on the most recent scientific evidence. !
KEYWORDS: Alzheimer's Disease, Diagnosis, Treatment, Nursing Interventions !
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Introdução 
O estudo de caso trata-se de uma 

abordagem metodológica de investigação 
especialmente adequada quando procuramos 
c o m p r e e n d e r, e x p l o r a r o u d e s c r e v e r 
acontecimentos e contextos complexos, nos 
quais estão simultaneamente envolvidos 
diversos factores. Yin (1994) afirma que esta 
abordagem se adapta à investigação em 
educação, quando o investigador é confrontado 
com situações complexas, de tal forma que 
d i f icu l ta a ident i f icação das var iáveis 
c o n s i d e r a d a s i m p o r t a n t e s , q u a n d o o 
investigador procura respostas para o “como?” e 
o “porquê?”, quando o investigador procura 
encontrar interacções entre factores relevantes 
próprios dessa entidade, quando o objectivo é 
descrever ou analisar o fenómeno, a que se 
acede directamente, de uma forma profunda e 
global, e quando o investigador pretende 
apreender a dinâmica do fenómeno, do 
programa ou do processo.6  

Assim, Yin (1994, p.13) define “estudo de 
caso” com base nas características do 
fenómeno em estudo e com base num conjunto 
de características associadas ao processo de 
recolha de dados e às estratégias de análise 
dos mesmos.6 

A elaboração deste estudo de caso tem 
como objetivo principal a elaboração de um 
quadro de intervenções de enfermagem à 
pessoa com doença de Alzheimer, tendo em 
conta os diagnósticos mais frequentes que vão 
sendo apresentados neste tipo de doentes. 

Es tou c ien te da impor tânc ia da 
realização deste estudo na minha formação 
profissional e pessoal, pois compreendo a 
dimensão que a prática baseada na evidência 
constitui o garantir de cuidados de enfermagem. 
Cuidados que devem ser fundamentados em 

evidência científica válida, relevante, e 
resultante de pesquisa e avaliação credível, 
tendo em vista a qualidade dos cuidados 
prestados. !!
Estudo de Caso 

No estudo de caso ir-se-á expor a 
Doença de Alzheimer e tudo o que nela está 
englobado (o que é, diagnóstico, impacto social 
e tratamento) e o caso clínico em estudo neste 
trabalho. !
Doença de Alzheimer (DA) 

A doença de Alzheimer é uma doença na 
qual as células do sistema nervoso central 
sofrem um processo de morte mais acelerado 
que o que existe normalmente, provocando uma 
perda de função relacionada com os locais onde 
essa perda é maior. Na grande maioria dos 
casos esta perda de células atinge, nas fases 
mais iniciais da doença, locais essenciais a um 
certo tipo de memória, aquela que nos permite 
recordar acontecimentos recentes e aprender 
novas informações. Estas áreas usam a 
acetilcolina como mediador, ou seja, os 
neurónios dessas áreas libertam esse composto 
para activar os neurónios com os quais fazem 
contacto. A perda deste mediador faz com que 
esses neurónios não sejam activados e não 
cumpram a sua função, dando origem a 
sintomas, neste caso, perda de memória.  

É na sua grande maioria uma doença 
não-hered i tá r ia , ou se ja , esporád ica , 
relacionada com o envelhecimento. Embora 
possa manifestar-se em idades mais precoces, 
a sua prevalência aumenta de uma forma 
exponencial a partir dos 65 anos de idade, 
duplicando a cada 5 anos.5 

!
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 Apesar dos distúrbios de memória serem 
os sintomas comuns apresentados, os 
problemas de memória raramente existem 
isoladamente; a maioria dos pacientes está 
debilitada em duas ou mais áreas cognitivas:  
1) Memória: Os erros mais comuns de memória 
ocorrem nos testes de memória recente 
(secundária). 
2) Linguagem: As circunlocações, paráfases 
semânticas e o uso de palavras “vazias” são 
evidentes. A diminuição da fluência verbal é 
também evidente e pode ser prontamente 
detectada em tarefas que exigem do paciente 
nomear membros de uma categoria durante um 
minuto. 
3) Função visuoespacial: Desorientação 
geográfica, inicialmente em ambientes novos, 
mas também nos arredores familiares conforme 
a doença progride. 

Muitos pacientes demonstram uma 
exacerbação das características de sua 
personalidade, outros podem experimentar uma 
inversão na personalidade. Em alguns casos há 
desinteresse, apatia, despego e inibição. 
Desconfiança e paranóia também podem 
ocorrer. 

Esta doença é dividida em quatro fases: 
inicial, intermediária, final e terminal. A fase 
inicial é caracterizada por alterações na 
afetividade e déficit de memória recente. Na 
fase intermediária, os déficits cognitivos 
(orientação, linguagem, memória, raciocínio e 
julgamento) estão altamente prejudicados, 
afetando as atividades instrumentais e 
operativas. 

Além disso, outra característica que 
marca a fase intermediária é o início das 
dificuldades motoras. A marcha pode estar 
p re jud icada, com len t idão g loba l dos 

movimentos, aumento do tônus muscular e, 
muitas vezes, apraxias (incapacidade de 
executar os movimentos apropriados para 
determinados fins). Na fase final, a capacidade 
intelectual e a iniciativa estão deterioradas. Os 
estados de apat ia e prostração serão 
responsáveis pelo confinamento ao leito ou à 
poltrona, as alterações neurológicas se 
agravam: a rigidez aumenta consideravelmente 

e os movimentos estarão lentificados e por 

vezes estereotipados. 
A fase terminal é caracterizada por 

restrição ao leito, praticamente durante o tempo 
todo, acabando por adotar a posição fetal. As 
contraturas dos membros inferiores tornam-se 
inextensíveis e irrecuperáveis. Os membros 
superiores adotam posição fletida junto ao tórax 
e a cabeça pende em direção ao peito; podem 
surgir lesões nas palmas das mãos, por 
compressão destas pelos dedos flexionados, e 
grandes úlceras de pressão, incontinência 
urinária e fecal, problemas pulmonares, total 
indiferença ao meio externo, mutismo e estado 
vegetativo.1 

!
Etiologia 

As alterações descritas por Alois 
Alzheimer no cérebro de doentes têm sido a 
base da investigação da causa na doença de 
Alzheimer. Os estudos, b ioquímicos e 
estruturais, das placas neuríticas e das tranças 
neurofibrilares realizados até à data sugerem 
que um dos principais factores da morte dos 
neurónios tem a ver com o processamento de 
uma proteína chamada Proténa Percursora de 
Amilóide, a APP. Apesar de os casos 
hereditários de doença de Alzheimer serem os 
mais raros, a identificação dos genes que 
provocam doença de Alzheimer foi muito
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importante, já que todos têm a ver com esta 
proteína. As alterações do gene da APP ou das 
presenelinas 1 e 2 provocam um desvio do 
processamento da APP no sentido da formação 
dos oligómeros insolúveis e tóxicos e provocam 
doença de Alzheimer. 
 Em relação à proteína tau, o facto de ser 
ún ica a l teração em a lgumas doenças 
neurológicas faz com que o seu papel na morte 
dos neurónios seja indiscutível. Mas o que 
provoca esta alteração não é tão bem 
compreendido, assim como a sua relação com a 
patologia β-amilóide. 
 Seja qual for o factor desencadeante da 
doença, vários factores acontecem no cérebro 
dos doentes com doença de Alzheimer que são 
passíveis de participar na morte dos neurónios. 
A inflamação, o aumento de radicais livres, etc. 
 Sendo assim, a doença de Alzheimer 
continua a ser uma doença sem causa 
conhecida, mas tudo parece indicar que vários 
factores, tanto genéticos como provenientes do 
ambiente, possam, no seu conjunto, ser os 
responsáveis pela doença.5 

 Os fatores de risco nesta doença são a 
idade, a baixa escolaridade, o estilo de vida 
sedentário, algumas situações patológicas 
(traumatismo craniano, diabetes mellitus e a 
depressão) e, do ponto de vista genético, serem 
portadores de três genes identificados como 
responsáveis por esta doença (o gene da APP, 
da preseni l ina 1 e da preseni l ina 2) , 
influenciados pelo alelo ε4. Estes genes são 
autossómicos dominantes contudo, nem todos 
os portadores destes três genes irão ter a 
manifestação da doença.  
Diagnóstico 

O diagnóstico clínico da DA se baseia na 
observação de quadro clínico compatível e na 

exclusão de outras causas de demência por 
m e i o d e e x a m e s l a b o r a t o r i a i s e d e 
neuro imagem est ru tura l . A tomograf ia 
computadorizada e, part icularmente, a 
ressonância magnética revelam atrofia da 
formação hipocampal e do córtex cerebral, de 
distribuição difusa ou de predomínio em regiões 
posteriores. Esses pacientes preenchem os 
critérios diagnósticos da denominada DA 
provável. Outra possibilidade é o diagnóstico de 
DA possível, em que os pacientes apresentam 
variações na forma de apresentação ou 
evolução clínica e também nos casos em que 
outras condições passíveis de produzir 
demência estejam presentes, porém sem serem 
consideradas, com base em juízo e experiência 
clínica, responsáveis pelo quadro demencial. O 
diagnóstico definitivo só é possível por exame 
anatomopatológico. 

A acurácia diagnóstica quando da 
presença de perfil clínico característico e de 
e x a m e s c o m p l e m e n t a r e s n o r m a i s o u 
inespecíficos (quadro compatível com DA 
provável), segundo os estudos com confirmação 
anatomopatológica, é de, em média, 81%, taxa 
que se eleva com o seguimento dos pacientes.2 

Contudo, importa referir que ainda são 
muito utilizados os critérios do diagnóstico 
clássico da doença e que este requer dois 
passos. 

O primeiro passo é determinar se o 
doente tem uma demência, ou seja, determinar 
se o doente tem uma alteração de memória para 
factos recentes e pelo menos alteração de um 
outro domínio cognitivo que sejam suficientes 
para interferir na capacidade de o doente 
realizar as suas tarefas da vida diária e para 
manter a sua relação social com os outros com 
a qualidade que era habitual para essa pessoa. 
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O segundo passo tem por função 
determinar se a causa da demência é uma 
doença de Alzheimer, o que exige que se 
afastem outras hipóteses que possam justificar 
a perda apresentada pelo doente.5 

O diagnóstico passa então por se 
verificar a existência de uma demência e 
exclusão de outras causas o que permite que 
em 90% dos casos o diagnóstico seja feito 
corretamente embora haja casos de pessoas 
com doença de Alzheimer não detetados por 
estas ainda não cumprirem os critérios para 
terem uma demência. Vários autores discordam 
desta visão e têm elaborado os seus conceitos 
baseando-se num diagnóstico mais precoce 
contudo, o diagnóstico da doença de Alzheimer 
mantém-se um diagnóstico que se baseia nas 

características dos sintomas que o doente 

apresenta e na exclusão de outras doenças.
5 
Tratamento 

O tratamento da doença de Alzheimer 
deve ser encarado em diversas frentes (figura 
1).5 Uma forma de prevenção da doença de 
Alzheimer passa por medidas que previnem o 
enfarte do miocárdio e cerebral, tais como o 
tratamento precoce da hipertensão arterial, do 
aumento do colesterol e dos triglicerídeos e da 
obesidade, entre outras.5 

O tratamento farmacológico da DA pode 
ser definido em quatro níveis: (1) terapêutica 
específica, que tem como objetivo reverter 
processos patofisiológicos que conduzem à 
morte neuronal e à demência; (2) abordagem 
profilática, que visa a retardar o início da 
demência ou prevenir declínio cognitivo 
adicional, uma vez deflagrado processo; (3) 
tratamento sintomático, que visa restaurar, ainda 
que parcial ou provisoriamente, as capacidades 

cognitivas, as habilidades funcionais e o 
comportamento dos pacientes portadores de 
demência; e (4) terapêutica complementar, que 
busca o tratamento das manifestações não-
cognitivas da demência, tais como depressão, 
psicose, agitação psicomotora, agressividade e 
distúrbio do sono.  

O tratamento da DA envolve estratégias 
farmacológicas e intervenções psicossociais 
para o paciente e seus familiares… No campo 
do tratamento farmacológico, inúmeras 
substâncias psicoativas têm sido propostas para 
preservar ou restabelecer a cognição, o 
comportamento e as habilidades funcionais do 
paciente com demência. Contudo, os efeitos das 
drogas hoje aprovadas para o tratamento da DA 
limitam-se ao retardo na evolução natural da 
doença, permitindo apenas uma melhora 
temporária do estado funcional do paciente. 

Os inibidores das colinesterases (I-ChE) 
são as principais drogas hoje licenciadas para o 
tratamento específico da DA. Estes são a 
Tacrina, o Donepezilo, a Rivastigmina e a 
Galantamina. 

Devido à Tacrina necessitar de 4 tomas 
d i á r i a s e a o s e u e l e v a d o r i s c o d e 
hepatotoxicidade, fez com que este fármaco 
caísse em desuso.  

Mais recentemente, embora tenha 
surgido nos anos 90, passou a ser usada a 
memantina que atua na neurotransmissão 
glutamatérgica que, assim como a colinérgica, 
encontra-se alterada nessa doença.4  

!
Para além destes fármacos, específicos no 
tratamento da doença de Alzheimer, outros são 
necessários para tratamento de sintomas que 
vão surgindo, como a insónia, a agitação, a 
agressividade. 
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O tratamento destes aspectos deverá ser 
cauteloso, já que os fármacos disponíveis têm 
outros efeitos que podem prejudicar a saúde do 
doente e agravar a sua perda de capacidade 
intelectual. O papel do cuidador é aqui muito 
importante, pois pode, para além de estimular o 
doente, fazendo uma reabilitação cognitiva 
caseira, evitar estes sintomas.5 

!
Caso Clínico 

Neste capítulo irá ser descrito o caso 
clínico em estudo expondo os dois episódios de 
internamento, da doente em causa, que se 
sucederam no mês de Fevereiro e Março de 
2013. A doente de acordo com a escala Fast 
proposta por Reisberg encontra-se no nível 6d 
pois, para além de ser dependente total nas 
atividades de vida diária, já apresenta 
incontinência urinária. !
Primeiro Internamento 

AP, doente do sexo feminino, de 82 
anos, com doença de Alzheimer, deu entrada no 
hospital, no dia 17 de Fevereiro de 2013, por 
diminuição do volume de urina e a filha refere 
ainda maior prostração que a habitual e 
hipotermia. Nega tosse ou expetoração ou 
queixas gastrointestinais (Segundo Informação 
Colhida (SIC)). Doente acamada há cerca de 
um ano e só faz levante para o cadeirão com  

!!!!!!!!!!
ajuda total. É mãe de sete filhos vivos 

pois, teve um filho do sexo masculino que 
morreu com 11 meses de idade (ver Anexo 1). A 
doente, segundo a filha, é comunicativa, pouco 
colaborante e dependente total para todas as 
atividades de vida diárias. Quando chegou ao 
hospital vinha consciente, prostrada e não 
reativa a estímulos dolorosos. !

1. MOTIVO DE ADMISSÃO 
Houve vários motivos para a admissão desta 

doente no Serviço de Urgência cujos diagnósticos 
foram: 

- Diagnóstico de admissão: Rabdomiolise;  
- Diagnóstico principal: Pneumonia; 
- Diagnóstico secundário: Insuficiência Renal 

Crónica; 
- Diagnóstico secundário: Infecção do trato 

urinário; 
- Diagnóstico secundário: Hipotermia; 
- Diagnóstico secundário: Fibrilhação 

Auricular com resposta ventricular lenta. !
2. HISTÓRIA CLÍNICA 
Antecedentes: 

- Acamada há cerca de 1ano, alterna cama/cadeirão; 
- Demência de Alzheimer; 
- Insuficiência Cardíaca Congestiva; 
- Fibrilhação Auricular crónica não hipocoagulada. 
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EVOLUÇÃO DURANTE O INTERNAMENTO E ESTADO 
CLÍNICO DO DOENTE NA ALTA 
Doente com evolução favorável. !
TERAPÊUTICA PROPOSTA 
- Triflusal Generis 1cp de 12/12h; 
- Lisinopril GP 20mg ½ cp às 9h; 
- Donepezilo Alter 5mg 1cp/dia !
INSTRUÇÕES DE FOLLOW UP 

Alta para o domicílio, no dia 28 de 
Fevereiro de 2013. 
- Foi suspensa lanoxin MD por bradicardia. No 
dia de alta FC: 64pm. 
- Foi suspenso lasix por desidratação. 
- A medicação neuropsiquiátrica (bromazepam, 
trazodone, lamotrigina) foi suspensa pela 
prostração apresentada. Deve ser reintroduzida 
gradualmente e segundo a necessidade da 
doente, a reavaliar pelo médico de família e 
neurologista/psiquiatra. !
Segundo Internamento !

AP, doente do sexo feminino, de 82 
anos, com doença de Alzheimer, deu entrada no 
hospital, no dia 14 de Março de 2013, por 
Sépsis com ponto de partida provável urinário 
com disfunção multiorgânica. Quando chegou 
ao hospital vinha em estado comatoso, com 
hipotermia de 30ºC, não reactiva a estímulos 
dolorosos nem verbais. Durante o internamento, 
sub ida da t ropon ina , sem a l te rações 
electrocardiográficas até valores de 0,592, com 
posterior normalização e foi identificada uma 
falência multiorgânica (cardiovascular, renal, 
neurológica). 

MOTIVO DE ADMISSÃO 
O motivo para a admissão desta doente 

no Serviço de Urgência foi Sépsis e cujos 
diagnósticos identificados foram: 

- Diagnóstico principal: Coque Séptico, 
com ponto de partida urinário; 

- Diagnóstico secundário: Insuficiência 
Renal Aguda; 

- Diagnóstico secundário: Insuficiência 
Cardíaca Congestiva; 

- Diagnóstico secundário: Doença de 
Alzheimer; 

- Diagnóstico secundário: Cistite Aguda; 
- Diagnóstico secundário: Fibrilhação 

Auricular. !
HISTÓRIA CLÍNICA !

Antecedentes: 
- Doença de Alzheimer, acamada há mais de 
1ano, totalmente dependente nas AVDs; 
- Insuficiência Cardíaca; 
- Fibrilhação Auricular permanente; 
- Internamentos anteriores: 
» Outubro de 2011: Infecção do trato urinário por 
Escherichia coli multissensível e desidratação; 
» Fevereiro de 2013: Pneumonia Adquirida na 
Comunidade (PAC) direita (ceftriaxone + 
azitromicina); terá suspenso digoxina por 
bradicardia. !
INTERVENÇÕES TERAPÊUTICAS 
- Promovido o aquecimento corporal; 
- In ic iada ant ibioterapia empír ica com 
piperacilina/tazobactam; 
- Colocada de sonda vesical; 
- Diurese mantida ao longo de todo o 
internamento; 
- Proposta aos familiares de institucionalização 
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da doente num lar com condições para doentes 
com doença de Alzheimer; 
- Ajuda total em todas as AVDs. !
TERAPÊUTICA PROPOSTA 
- Ácido acetilsalicílico 100mg 1cp após almoço; 
- Trifusal Mylan 300mg 1cp/dia; 
- Carvedilol Sandoz 6,25mg ½ cp de 12/12h; 
- Nitroglicerina (Nitradisc) 5mg 1 das 8h às 22h; 
- Risperidona Cinfa 1mg 1cp ao deitar; 
- Ramipril + Hidroclorotiazida Mylan 2,5mg + 
12,5mg 1cp/dia; 
- Donepezilo Labesfal 5mg 1cp/dia. !
INSTRUÇÕES DE FOLLOW UP 

Alta para o domicílio, no dia 27 de Março 
de 2013. 
- Dieta meio sal. 

Na descr ição do caso c l ín ico a 
informação aqui exposta foi feita através da 
informação obtida nas notas de alta e através de 
questões colocadas a uma das irmãs da doente, 
por esta ser a pessoa que mais acompanhou a 
d o e n t e d u r a n t e o s i n t e r n a m e n t o s e , 
consequentemente, ser a pessoa da família que 
tem mais informação sobre os internamentos 
que possa facultar para a realização deste 
trabalho.  !
Conclusão 

Com o desenrolar deste trabalho de 
Estudo de Caso, foram identificados vários 
aspetos a ter em conta na intervenção do 
enfermeiro, no que respeita às necessidades da 
pessoa com demência, neste caso particular 
com doença de Alzheimer, de modo a maximizar 
a qualidade de vida, conforto, dignidade e 
autonomia, conforme a fase da doença em que 
o doente se encontra. As intervenções 

identificadas incluem o uso de antibioterapia, 
bem como outros aspetos relevantes, apesar de 
a doente já estar numa das fases mais 
avançadas da doença, sendo já uma doente 
para cuidados paliativos. Assim, torna-se 
pertinente a elaboração de um plano com as 
intervenções de enfermagem segundo as 
necessidades que a doente apresentou, fazendo 
também referência às intervenções que lhe 
foram prestadas. 

Parti da evidência científica existente e 
atual da informação que recolhi durante as 
pesquisas que efetuei para a elaboração do 
quadro de intervenções no âmbito de 
enfermagem para doente com doença de 
Alzheimer. O objetivo principal deste estudo de 
caso era a criação do quadro de intervenções 
de enfermagem à pessoa com doença de 
Alzheimer, para que a prática de cuidados de 
enfermagem e, consequentemente, de saúde 
seja cada vez mais baseada na evidência 
científica. Este trabalho de prática baseada na 
evidência, e muitos outros que têm vindo a ser 
feitos, vêm contribuir para este aspeto 
importante de procurar basear as nossas 
intervenções em evidência comprovada 
cientificamente, caminhando progressivamente 
para uma prática com mais qualidade. 

Assim concluí que se trata de informação 
importante para o contexto de trabalho, na 
medida em que contactamos frequentemente 
com este tipo de situações clínicas. Tal permite 
uma abordagem mais segura e eficaz deste 
desafio com melhores cuidados ao utente e de 
forma a maximizar a qualidade de vida, o 
conforto e a promoção da dignidade do doente.  !
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