
 

 

 

 

ASPECTOS CLINICOS E SOCIAIS DOS CUIDADORES E PORTADORES DA 
DOENÇA DE ALZHEIMER NA CIDADE DE MURITIBA-BA 

Taiane Lopes Magalhães¹; Lourenço Luís Botelho de Santana² 

¹Graduanda no Bacharelado em Farmácia (FAMAM), FAMAM,  tailopes89@gmail.com; 
²Doutor em Química (UFBA), FAMAM, lourencoluisbotelho@gmail.com. 

A Doença de Alzheimer é o tipo de demência mais comum em idosos, afetando funções 
cognitivas como a memória, aprendizado, linguagem, atenção, habilidade visual e noção 
espacial. Na maioria dos casos, o cuidador é uma pessoa da família, que se responsabiliza 
com o apoio de profissionais, buscando alternativas para favorecerem uma melhor qualidade 
de vida ao portador da doença de Alzheimer. Além disso, a atividade de cuidar de idosos com 
demência pode resultar em sobrecarga ao cuidador. Na cidade de Muritiba-Ba, nota-se 
também o aumento dos índices relacionados à Doença de Alzheimer e mesmo assim, o tema 
não é abordado nem discutido no meio científico local, quanto no contexto social. Desta 
forma, foi necessário o aprofundamento do tema na cidade para que sejam facilitados outros 
diagnósticos e viabilizados tratamentos mais assertivos, a fim de melhorar a qualidade de vida 
dos pacientes e cuidadores. Este trabalho teve como objetivo geral analisar o perfil dos 
cuidadores e pacientes portadores da Doença de Alzheimer no município de Muritiba – BA e, 
como objetivos específicos: realizar um levantamento do número de pacientes com a Doença 
de Alzheimer em Muritiba; descrever o perfil dos cuidadores e dos pacientes portadores da 
doença; elaborar uma cartilha educativa com ações de apoio aos cuidadores destes pacientes. 
Trata-se de uma pesquisa de estudo descritivo de corte transversal, tendo como população de 
estudo os cuidadores e pacientes com a Doença de Alzheimer da cidade de Muritiba-BA, 
cadastrados na atenção básica. Para a coleta de dados foi elaborado um questionário e os 
mesmos estão sendo analisados em forma de censo ou amostragem. Pretende-se divulgar os 
resultados dessa pesquisa para toda a população da cidade de Muritiba-Ba (voluntários ou não 
da pesquisa) através de ações articuladas com a Secretária Municipal de Saúde. 
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