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RESUMO

Atualmente está acontecendo uma ascensão das síndromes demenciais (SDs) na
população idosa. A mais prevalente das SDs é a Doença de Alzheimer (DA), que é
uma doença neurodegenerativa progressiva, responsável por mudanças neuronais
na pessoa acometida, levando-a ao declínio de suas habilidades cognitivas e
comportamentais. Por se tratar de uma doença progressiva, a DA tem diferentes
estágios. A perda de memória é o principal sinal da DA, mas a doença também
manifesta importantes distúrbios comportamentais. Tornando assim, imprescindível
o auxílio de um cuidador para assistir idosos acometidos pela DA em sua rotina
diária. Trata-se de um estudo metodológico, de desenvolvimento tecnológico de uma
cartilha educativa para cuidadores de idosos com DA. Tal projeto ocorreu de
maneira consecutiva, sendo assim, dividida em três etapas, que foram: revisão da
literatura científica; definição do conteúdo da cartilha educativa e elaboração das
Ilustrações, Layout e Design da cartilha educativa. Finalizada, a cartilha,
denominada Cartilha educativa para cuidadores de idosos com doença de
Alzheimer, foi composta por capa e oito páginas, com tamanho padrão de
formatação de 15 cm de altura por 10 cm de largura, cada. Para tal, foi realizada
uma revisão narrativa da literatura por intermédio do entrecruzamento dos
descritores na base de dados Lilacs. O conteúdo final da cartilha educativa foi
definido a partir do levantamento teórico efetivado pela revisão da literatura. A
adequação para o público-alvo deu-se através do desenvolvimento de textos que
fizessem com que o cuidador presente na cartilha tivesse a voz ativa durante toda
ela. Para dar suporte às ideias presentes no material, foram elaboradas ilustrações,
formando um total de oito imagens. Devido à carência de informações dos
cuidadores sobre as alterações comportamentais de idosos acometidos pela DA e a
insuficiência de materiais educativos a respeito da temática, se faz necessária a
utilização de meios que possam esclarecê-la. É o caso da cartilha educativa ora
construída, que de forma dinâmica e acessível, traz as principais alterações,
subsidiada pela literatura científica da área.

Descritores: Idoso. Cuidadores. Doença de Alzheimer. Controle Comportamental.
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ABSTRACT

Currently there is a rise in dementia syndromes (SDs) in the elderly population. The
most prevalent of the SDs is Alzheimer's Disease (AD), which is a progressive
neurodegenerative disease, responsible for neuronal changes in the affected person,
leading to the decline of their cognitive and behavioral abilities. Because it is a
progressive disease, AD has different stages. Memory loss is the main sign of AD,
but the disease also manifests important behavioral disorders. It is essential the
assistance of a caregiver to assist elderly people affected by AD in their daily routine.
This is a methodological study of technological development of an educational
booklet for caregivers of elderly people with AD. This project occurred in a
consecutive way, being divided in three stages, which were: review of the scientific
literature; definition of the content of the educational booklet and elaboration of
Illustrations, Layout and Design of the educational booklet. Finally, the booklet, called
the educational booklet for caregivers of elderly people with Alzheimer's disease, was
composed by a cover and eight pages, with a standard formatting size of 15 cm in
height and 10 cm in width, each. For this, a narrative review of the literature was
carried out through the interlacing of the descriptors in the Lilacs database. The final
content of the educational book was defined based on the theoretical survey carried
out by the literature review. The suitability for the target audience was given through
the development of texts that made the caregiver present in the booklet had the
active voice throughout it. In order to support the ideas present in the material,
illustrations were elaborated, forming a total of eight images. Due to the lack of
information from caregivers about the behavioral changes of elderly people affected
by AD and the lack of educational materials on the subject, it is necessary to use
means to clarify it. This is the case of the educational booklet now constructed, which
in a dynamic and accessible, brings the main changes, subsidized by the scientific
literature of the area.

Descriptors: Aged. Caregivers. Alzheimer Disease. Behavior Control.
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1 INTRODUÇÃO

O aumento da expectativa de vida da população mundial é uma via de
mão dupla, pois ao passo que as pessoas têm mais qualidade de vida, elas também
ficam mais expostas à susceptibilidade de desenvolvimento de doenças crônicodegenerativas e incapacidades, tendo em vista a crescente ascensão das síndromes
demenciais (SDs) na população idosa (ARRUDA; ALVAREZ; GONÇALVES, 2008).
Para Souza et al. (2014), demência "seria a deteriorização cognitiva e
intelectual associada à redução da capacidade funcional global de um indivíduo",
explicação essa que nos traz para o fato de que idosos portadores de algum tipo de
demência necessitam de um cuidado maior, em grande parte dos casos, tornandose completamente dependentes.
A mais prevalente das SDs é a Doença de Alzheimer (DA), cuja qual
Machado (2013) aborda como sendo uma doença neurodegenerativa progressiva,
responsável por mudanças neuronais na pessoa acometida, levando-a ao declínio
de suas habilidades cognitivas e comportamentais.
Foi estimado pelo Alzheimer’s Disease International (2010) que no ano
supracitado havia 35,6 milhões de pessoas vivendo com DA no mundo e que esse
número saltaria para 65,7 milhões e 115,4 milhões nos anos de 2030 e 2050,
respectivamente; tendo como principais regiões geográficas para prevalência da
doença os países da América Latina, a China e a Índia.
Por se tratar de uma doença progressiva, a DA tem diferentes estágios.
Inicialmente, caracteriza-se pela perda de memória episódica e dificuldade na
aquisição de novas habilidades; nos estágios intermediários, pode-se constatar
afasia (dificuldade de nomear objetos ou na escolha de uma palavra para expressar
uma ideia); já nos estágios mais avançados, as alterações são tanto a nível
psicológico quanto comportamental. Nesses casos, é comum a presença de
irritabilidade, agressividade, dificuldades de deambulação e de fala (GALLUCCI
NETO; TAMELINI; FORLENZA, 2005).
A perda de memória é o principal sinal da DA, o que comumente faz com
que seja confundido com o envelhecimento natural (POLTRONIERE; CECCHETTO;
SOUZA, 2011). Entretanto, para além dos problemas de memória, a doença também
manifesta importantes distúrbios comportamentais, dentre os quais podem-se citar
delírios, alucinações, disforia, ansiedade, agitação, euforia, apatia, irritabilidade,
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desinibição,

comportamento

motor

aberrante,

assim

como

distúrbios

do

comportamento noturno e mudanças no apetite e nos comportamentos alimentares.
O indivíduo acometido pela DA tem tendência típica a desenvolver, por exemplo, a
síndrome do entardecer, onde no período crepuscular, ele tende a tornar-se confuso,
agressivo, e a fazer questionamentos repetitivos, solicitando “ir para casa”, por não
reconhecer o ambiente onde se encontra (CUMMINGS et al., 1994).
Devido à gravidade clínica e natureza crônico-degenerativa da doença,
entende-se que é imprescindível o auxílio de um cuidador para assistir idosos
acometidos pela DA em sua rotina diária.
Garces et al. (2012) afirmam que o cuidador do idoso com DA comumente
é um filho ou cônjuge do idoso, que muitas vezes assume essa posição sem ter
qualquer preparo prévio para isso. Os autores ressaltam ainda que essa função
pode fazer-se bastante desgastante para o cuidador, considerando-se, dentre
outros, o fato de que em geral, permanecem por longos anos exercendo-a.
Conforme já destacado, a DA leva o indivíduo portador a alterações em
suas habilidades comportamentais; por sua vez, essas alterações geram grandes
mudanças na qualidade de vida dos cuidadores, pois estes podem vir a desenvolver
uma série de sinais e sintomas de sobrecarga, tais como estresse, sofrimento
emocional, tristeza e desgastes físico e mental. Além disso, ressaltam-se as
potenciais situações geradoras de constrangimentos e conflitos no dia a dia do
cuidador e/ou da família do idoso demenciado (MIRANDA; SILVA, 2010).
Nesse contexto, compreende-se que o preparo para assumir a função de
cuidador do idoso com DA, no sentido de conhecer as peculiaridades da doença e o
adequado manejo de sintomas, poderia amenizar a sobrecarga vivenciada pelo
cuidador, bem como refletir-se em melhores cuidados ofertados ao idoso acometido.
Desta forma, haja vista a realidade de falta de informações a que os
cuidadores de idosos com DA costumam estar submetidos e a falta de preparo para
assumir tal função, busca-se responder à problemática: como uma tecnologia
educativa

impressa

pode

auxiliar

cuidadores

no

manejo

das

alterações

comportamentais da demência em idosos acometidos pela Doença de Alzheimer de
forma integral e com qualidade?
A necessidade de orientações para o cuidado do idoso com DA e a
insuficiência de materiais educativos para o público específico de cuidadores de
idosos com essa condição clínica transcrevem a importância da construção de

16

tecnologias educativas em saúde que os auxiliem nessa função, a fim de se
conquistar eficácia nos cuidados de pessoas com DA e melhorar a qualidade de vida
desses indivíduos e de seus cuidadores.
Nesse ínterim, o profissional enfermeiro, como membro da equipe
multidisciplinar em saúde que oferta assistência a idosos demenciados e a
cuidadores e/ou familiares, tem papel relevante, tanto na oferta de orientações para
o cuidado na DA em si, quanto na elaboração de tecnologias educativas em saúde
efetivas destinadas a esse fim.
Assim sendo, o estudo traz contribuições relevantes para a enfermagem e
para a população em geral, uma vez que propõe a construção de uma tecnologia
educativa em saúde impressa acessível, que, potencialmente, auxiliará cuidadores
de idosos com DA na lida diária.
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2 OBJETIVO

Construir uma cartilha educativa para cuidadores de idosos com Doença
de Alzheimer, acerca do manejo das alterações comportamentais típicas da
síndrome demencial em questão.
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3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de Estudo

Trata-se de um estudo metodológico, de desenvolvimento tecnológico,
que propôs a construção de uma cartilha educativa para cuidadores de idosos com
Doença de Alzheimer (DA). Demo (1994) relata que "faz parte da pesquisa
metodológica o estudo dos paradigmas, as crises da ciência, os métodos e as
técnicas dominantes da produção científica".

3.2 Desenvolvimento do estudo: construção da cartilha educativa

O presente estudo constitui a etapa inicial de investigação metodológica
mais ampla, que objetiva a construção e validação de material educativo em saúde
impresso para cuidadores de idosos com DA. Desta forma, nessa etapa inicial,
destinada à construção da tecnologia, realizaram-se as seguintes subetapas
sequenciais: revisão da literatura científica, definição do conteúdo da tecnologia, e
elaboração das ilustrações, layout e design da cartilha educativa.

3.2.1 Revisão da literatura científica

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura, que através da análise
da literatura, da interpretação e análise crítica pessoal do pesquisador, descreve o
estado da arte de um assunto específico, sob o ponto de vista teórico ou contextual
(BERNARDO; NOBRE; JANETE, 2004).
Esta revisão deu-se por meio do emprego dos descritores: Idoso,
Cuidadores, Doença de Alzheimer e Controle Comportamental, na base de dados
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde (LILACS), no período
de janeiro a março de 2018.
Após o entrecruzamento dos descritores na base de dados supracitada,
foram identificados, inicialmente, 1642 títulos, número esse que, após uso de filtros
da própria base de dados e critérios de inclusão e exclusão estabelecidos para a
revisão, resultou em amostra final de nove artigos científicos, como detalhado no
fluxograma 1.
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Os critérios de inclusão foram: publicações do tipo artigos científicos,
teses e/ou dissertações, disponíveis na íntegra, gratuitamente e em formato
eletrônico na base de dados, nos idiomas português, inglês e espanhol, sem
distinção de periodicidade (quanto ao ano de publicação).
Os critérios de exclusão foram: artigos de reflexão, entrevistas, anais de
eventos científicos, resenhas, regulamentos e na maior parte dos casos, estudos
que não atendiam á pergunta norteadora do trabalho: “Quais as principais
manifestações comportamentais da DA no idoso, bem como qual seu adequado
manejo pelo cuidador?”
Fluxograma 1 – Seleção da amostra final da revisão narrativa de literatura, de
acordo com o entrecruzamento de descritores empregados nas buscas à base de
dados.

3.2.2 Definição do conteúdo da cartilha educativa

A partir do levantamento teórico efetivado pela revisão da literatura, foi
possível definir o conteúdo propriamente dito que integrou a cartilha educativa. Este,
por sua vez, foi baseado nos resultados apontados pela revisão (principais
alterações comportamentais na doença de Alzheimer e respectivos manejos
adequados por parte dos cuidadores), bem como o seu conteúdo foi adequado ao
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público-alvo da tecnologia educativa proposta (nível educacional, de leitura,
possibilidade de compreensão das orientações fornecidas no material impresso).

3.2.3 Elaboração das Ilustrações, Layout e Design da cartilha educativa

As ilustrações utilizadas na cartilha educativa foram desenvolvidas por um
profissional de artes gráficas, cujo serviço foi custeado pelo autor principal do
estudo. O layout e design da cartilha são criação dos autores do estudo, efetivados
com auxílio do programa de computação gráfica CorelDRAW. A cartilha foi
elaborada com tamanho padrão de formatação de 15cm de altura por 10cm de
largura (MAINEHEALTH, 2010).

3.3 Aspectos Éticos

Em relação aos aspectos éticos, o presente trabalho, por se tratar de um
estudo metodológico de construção de tecnologia educativa, não será submetido à
avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa de acordo com a Resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde, porém todos os preceitos éticos estabelecidos serão
respeitados no que se refere a zelar pela legitimidade, privacidade e sigilo das
informações, quando necessárias, tornando os resultados desta pesquisa públicos.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Construção da cartilha educativa

A construção da cartilha educativa ocorreu de maneira consecutiva em
relação às subetapas previamente definidas, a fim de que se alcançasse uma
organização lógica para sua conclusão. Sendo assim, dividida em subetapas, que
foram: revisão da literatura; definição do conteúdo da cartilha educativa e elaboração
das Ilustrações, Layout e Design da cartilha educativa.

4.1.1 Subetapa 1: Revisão da literatura científica

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura por intermédio do
entrecruzamento dos descritores: Idoso, Cuidadores, Doença de Alzheimer e
Controle Comportamental; na base de dados Lilacs, da qual foram identificadas
inicialmente 1642 referências para o desenvolver da pesquisa, número esse que,
após aplicação dos critérios de elegibilidade, estabeleceram-se nove artigos na
quantidade final (Quadro 1).
Quadro 1 – Amostra da revisão.
Título

Tipo de

Ano de

publicação

publicação

Periódico

Tipo de

Apresentar os resultados da

Abordagem funcional e
centrada no cliente na
reabilitação de idoso com

Terapia
Artigo

2011

demência de Alzheimer

Ocupacional
da USP

intervenção domiciliária de TO
Relato de
caso

Revista
Brasileira de
Artigo

2011

pessoa idosa/família:

Relato de
caso

Artigo

2014

do Centro
Oeste

nos

progressivos

sintomas

da

doença,

proporcionando a promoção de
saúde

para

idosos

e

refletir acerca das dificuldades
Revisão da
literatura

geradas pela doença de
Alzheimer no contexto familiar do
idoso.

Mineiro
Artigo

2016

seus

cuidadores.

Revista de
Enfermagem

para a enfermagem.
Doença de Alzheimer na

Interferir

Saúde

Refletindo acerca da doença

familiar do idoso: implicações

Atividade
Física &

seus cuidadores.

de Alzheimer no contexto

centrada no cliente associada ao

idoso com DA avançada.

Atividade física para

com doença de Alzheimer e

usando abordagem funcional e

tratamento farmacológico em

avançada.

promoção da saúde de idosos

Objetivo

estudo

Escola Anna

Pesquisa

Nery

exploratória

Conhecer as dificuldades
vivenciadas pelos familiares
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Dificuldades

descritiva

vivenciadas e estratégias de

cuidadores de pessoas idosas
com doença de Alzheimer

cuidado.

e desenvolver estratégias que
venham de encontro às
dificuldades vivenciadas no
processo de cuidado aos idosos.

Alterações de comportamento

Pesquisa

do idoso com Doença de
Alzheimer e o cuidador

Tese

informal:

Doutorado

com
2012

-

abordagem
quali-

Contribuições para a

quantitativa

enfermagem gerontológica.

Analisar as alterações de
comportamento do idoso com
doença de Alzheimer (D.A.) e
suas interferências na vida do
cuidador informal.

Identificar o grau de
Percepção dos Cuidadores

Revista

sobre as Alterações

Brasileira de

de Deglutição Causadas pela

Artigo

2016

Ciências da

Demência.

Saúde

Pesquisa
com
abordagem
qualiquantitativa

conhecimento dos cuidadores
e/ou familiares de pacientes com
demência sobre a doença
e as alterações de deglutição
envolvidas por meio de
questionário específico.
Refletir acerca do cuidado
prestado a idosos com doença de
Alzheimer a partir de relatos orais

Cuidar de idosos com doença
de Alzheimer: um enfoque na

Artigo

2012

Revrene

teoria do cuidado cultural.

Estudo
qualitativo

de cuidadores familiares,
tendo como base a Teoria da
Diversidade e Universalidade do
Cuidado Cultural de Madeleine
Leininger.

Revista de
A perspectiva do cuidador
frente ao idoso com a doença

Artigo

Pesquisa:

Estudo

Cuidado é

descritivo e

sobre a doença de Alzheimer

Fundamental

qualitativo

(DA).

2013

de Alzheimer.

Compreender os saberes e
práticas de cuidadores de idosos

Online
A doença de Alzheimer na
visão do cuidador: um estudo
de caso.

Revista
Artigo

2010

Eletrônica de
Enfermagem

Compreender o significado
Estudo de
caso

atribuído pelo familiar na
prestação do cuidado domiciliar a
um paciente portador de DA.

Os resultados obtidos nessa etapa do trabalho foram bastante relevantes,
pois os mesmos trouxeram algumas alterações encontradas nas pessoas
acometidas com doença de Alzheimer, as quais foram organizadas em grupos
(Quadro 2), com o intuito de facilitar o entendimento, assim como o manejo do
cuidado em cada uma dessas alterações.
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Quadro 2 – Principais tipos de alterações comportamentais no idoso com DA.
PERCEPÇÕES

ALUCINAÇÕES
MEMÓRIA
ALIMENTAÇÃO

ALTERAÇÕES DO APETITE

AUMENTO DO APETITE
DIMINUIÇÃO DO APETITE

ALTERAÇÃO DO SONO E RITMO DIURNO

SONO DIMINUÍDO E ALTERNÂNCIA DO PERIODO DE SONO
ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIAS
ESCONDER/PERDER OBJETOS

AGITAÇÃO

AGRESSIVIDADE
IRRITABILIDADE
TEIMOSIA
COMPORTAMENTO SOCIAL INADEQUADO
DESINIBIÇÃO
ISOLAMENTO SOCIAL
SEGURANÇA COMPROMETIDA

PERSONALIDADE

SEGURANÇA COMPROMETIDA: SAIR DESACOMPANHADO
SEGURANÇA COMPROMETIDA: CONTATO COM FOGO
SEGURANÇA COMPROMETIDA: FUGA

A partir do agrupamento das alterações comportamentais, foi possível
definir o conteúdo utilizado para a cartilha educativa, o mesmo ficou divido em cinco
tópicos: Percepções, Alterações do apetite, Alterações do sono e ritmo diurno,
Agitação e Personalidade, além de uma página para apresentação do tema e outra
para considerações finais. Os cinco tópicos definidos deram origem às seções da
cartilha.
A literatura presente, se mostra demasiado falha ao tratar das alterações
comportamentais da DA, o que dá força à ideia de que novos estudos devem ser
realizados sobre o conteúdo. A relação idoso demenciado e cuidador, por vezes se
torna desgastante pela falta de conhecimento, tornando necessária uma abordagem
mais ampla sobre o assunto pelos próprios profissionais de saúde.

4.1.2 Subetapa 2: Definição do Conteúdo da Cartilha Educativa
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O conteúdo final da cartilha foi definido a partir do levantamento teórico
efetivado pela revisão da literatura. Este, por sua vez, foi baseado nos resultados
apontados pela revisão (principais alterações comportamentais na doença de
Alzheimer e respectivos manejos adequados por parte dos cuidadores).
A adequação para o público-alvo da cartilha deu-se através do
desenvolvimento de textos que fizessem com que o cuidador presente na cartilha
tivesse a voz ativa durante toda a cartilha, mantendo uma espécie de diálogo com o
leitor, com o intuito de que se firmasse uma interação, assim como dinamismo na
forma da leitura e da passagem do conteúdo.
Na página inicial, denominada “apresentação”, o cuidador aponta as
personagens principais da cartilha educativa, tal como o objetivo da cartilha, de
forma a familiarizar o leitor com o seu conteúdo.
Nas demais páginas, os cinco grupos de alterações são divididos e
explanados. Em cada um deles, expõe-se uma situação diferente, onde o cuidador
relata sua experiência quanto à alteração comportamental causada na idosa
acometida pela DA e cita como age em cada uma das situações.
Os textos presentes em todas as páginas foram concebidos de maneira a
levar o leitor diretamente ao ponto almejado. Dessa forma, foram criadas frases
curtas e com linguagem acessível.
Ficou decidido que as personagens da cartilha seriam do sexo feminino,
tendo em vista a prevalência desse sexo tanto nos cuidadores, como no idoso
afetado pela DA, como apontam os artigos presentes na revisão da literatura.
Decidiu-se também que, a cuidadora seria apenas uma, sem rodízios, pois assim, o
trabalho fica mais próximo da realidade, como aponta a revisão teórica.

4.1.3 Subetapa 3: Elaboração das ilustrações, design e layout da cartilha
educativa

A tecnologia educativa foi desenvolvida após vasta pesquisa científica.
Com maior embasamento no guideline de MaineHealth (2010), foi possível elaborar
a cartilha de maneira que a acessibilidade fosse o ponto chave, onde layout, estilo e
tamanho de fontes, imagens e cores se unissem em harmonia, para tornar a leitura o
mais agradável possível.
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Para dar suporte às ideias presentes na cartilha, foram elaboradas
ilustrações. Uma para a capa e outras sete para contemplar as alterações
comportamentais, formando um total de oito imagens.
Tais ilustrações foram confeccionadas por um profissional de artes
gráficas e matizadas pelo autor do estudo nos meses de abril e maio de 2018. Todas
elas apresentam-se coloridas, com o intuito de trazer mais energia e ação para a
leitura (MAINEHEALTH, 2010).
Nas figuras, é possível ver as personagens nos mais variados locais e
momentos do dia a dia, tanto quanto num momento de refeições, de lazer ou no
momento do sono, sempre com a ideia de apoiar os textos.
Buscou-se o máximo de aproximação das imagens dos personagens com
a figura do ser humano propriamente dito, atentando-se a detalhes como dedos das
mãos e dos pés, rugas faciais, no caso da personagem idosa, e expressões faciais
condizentes com as situações experienciadas, na intenção de que a cartilha fosse
algo o mais próximo possível da realidade possível de seu público-alvo.
O layout da cartilha foi elaborado pelo autor do projeto com o auxílio do
programa de computação gráfica CorelDRAW versão X8. Com diâmetro padrão para
todas as páginas de 15cm de altura e 10cm de largura, com o propósito de torná-la
acessível e de fácil manuseio.
Quanto ao estilo e tamanho da fonte da escrita, predominou-se o uso da
Times New Roman no tamanho 18 para os títulos das seções e 14 para os textos,
sob as finalidades de não tornar a leitura cansativa e de alcançar uma maior faixa
etária de leitores, tendo em vista que muitos deles possam ter algum problema de
visão que dificulte a leitura de textos com fontes de tamanho reduzido
(MAINEHEALTH, 2010).
Foi utilizada a cor roxa com predominância na cartilha, pois ela simboliza
a DA, em nível mundial.
Destarte, a tecnologia educativa, denominada: “Cartilha educativa para
cuidadores de idosos com doença de Alzheimer”, foi composta por capa e oito
páginas, com tamanho padrão de formatação de 15cm de altura por 10cm de
largura. Todas as páginas contendo uma ilustração, exceto a última, totalizando,
portanto, oito ilustrações. As figuras a seguir mostram a cartilha em sua versão final
da etapa de construção, que em estudo posterior, será submetida á avaliação de
especialistas para fins de análise de sua validade de conteúdo.
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Figura 1 – Capa e página 1 da Cartilha educativa para cuidadores de idosos com
DA: apresentação da doença e das personagens.

Figura 2 – Páginas 2 e 3 da Cartilha educativa para cuidadores de idosos com DA:
informações sobre as manifestações comportamentais: memória e alimentação.
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Figura 3 – Páginas 4 e 5 da Cartilha educativa para cuidadores de idosos com DA:
informações sobre as manifestações comportamentais: sono e agressividade.

Figura 4 – Páginas 6 e 7 da Cartilha educativa para cuidadores de idosos com DA:
informações sobre as manifestações comportamentais: desinibição e fuga.
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Figura 5 – Página 8 da Cartilha educativa para cuidadores de idosos com DA:
considerações finais.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O

desenvolvimento

deste

estudo

tornou-se

factível

através

da

necessidade de conhecimento da população acerca da temática. Os métodos
utilizados mostraram-se satisfatórios para a concepção da tecnologia educativa. Os
mesmos, futuramente, poderão servir como fonte de pesquisas para projetos como
este, que possam vir a ser elaborados.
Devido à carência de informações dos cuidadores sobre as alterações
comportamentais de idosos acometidos pela DA e a insuficiência de materiais
educativos a respeito da temática, se faz necessária a utilização de meios que
possam esclarecê-la. É o caso da cartilha educativa ora construída, que de forma
dinâmica e acessível, traz as principais alterações, subsidiada pela literatura
científica da área.
A cartilha educativa posteriormente será submetida à validação de seu
conteúdo por juízes experts no assunto, a fim de que se possa ser utilizada nos mais
variados serviços de saúde, contribuindo junto aos cuidadores de idosos no que
tange à qualidade de vida.
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