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RESUMO

A longevidade é um êxito do século XX, e a demanda crescente da população idosa faz com que a mesma se torne um desafio para as políticas públicas de saúde do século XXI.

Acompanhando o processo de envelhecimento populacional, cresce também a incidência de doenças crônico-degenerativas como as demências, que se apresentam como um

quadro progressivo e irreversível, tornando seu portador cada dia mais dependente e com necessidade de auxílio, inclusive, para realizar as mais simples tarefas da vida diária.

Entre as demências, a doença de Alzheimer (DA) é considerada a mais comum. É uma doença que compromete a integridade física, mental e social, levando o idoso a uma

dependência total e exigência de cuidados cada vez mais complexos, mudando profundamente o cotidiano das famílias. Estudo descritivo com abordagem quantitativa, realizado

com objetivo de avaliar a qualidade de vida dos cuidadores informais de idosos portadores da DA cadastrados na Estratégia Saúde da Família na cidade de Passos-MG. Os

dados foram coletados na residência dos participantes, por meio da aplicação de um questionário previamente testado. Até o momento, participaram deste estudo 56 cuidadores,

sendo 48 mulheres, a maioria com idade superior a 60 anos, baixa escolaridade, exercendo esta função há mais de 10 anos, em turnos diários de 12 horas. Grande parte queixou

cansaço físico e mental frequentes, além de dores articulares, depressão e ausência de vida social. Nota-se a necessidade de desenvolver e direcionar estratégias para a

manutenção da saúde física, mental e social desses indivíduos, levando a uma melhora em sua qualidade de vida.

Projeto 1


