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6 CONCLUSÕES

O presente estudo, ao realizar sessões de RN com pacientes com DA leve e

moderada, em três condições diferentes, seguido de análise crítica dos resultados,

permitiu a elucidação dos pontos apresentados a seguir.

Os dados obtidos neste estudo vão de encontro a outras pesquisas já

realizadas com o mesmo tema, em que as análises estatísticas não conseguiram

mostrar diferenças significativas do efeito do tratamento na cognição dos pacientes,

apenas melhoras clínicas. Entretanto, essa carência de resultados estatísticos

significantes não exclui a possibilidade de algumas reflexões e conclusões sobre este

estudo, sugerindo que: 1) treino individual ou treino em grupo conseguiram manter a

eficiência global do paciente, avaliada pelas escalas cognitivas, enquanto o programa

realizado em casa, apesar de resultados individuais positivos, necessita investigações

futuras para comprovação de sua eficácia; 2) RN individual é mais eficiente para

treino de AVD, enquanto RN em grupo é melhor para reduzir sintomas psiquiátricos

dos pacientes, como ansiedade e depressão; 3) treino cognitivo realizado em casa sob

orientação de cuidador, quando realizado de maneira adequada e com o paciente e o
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cuidador com perfil e contexto apropriados para esse tratamento, pode ser uma

alternativa para tratar esses pacientes.

A validade de treinos repetitivos de memória, em que o paciente não

consegue verificar utilidade e nem transpor para sua vida diária, continua sendo

questionada. Uma alternativa talvez seja restringir os treinos à resolução de

problemas do dia-a-dia, com ajuda de auxílios externos, e melhora do desempenho

em AVD. Ou mesmo avaliar outras técnicas de memória com pacientes com DA.

Além disso, ao se montar programas de treinos de memória e AVD para

serem realizados em casa sob supervisão de um familiar ou cuidador, seria

importante o acompanhamento mais próximo, com instruções semanais, para que

melhores resultados pudessem ser obtidos. Neste estudo, esse método apresentou

indícios de ser uma alternativa no tratamento desses pacientes, principalmente os que

possuem dificuldade para se locomover até o hospital. Além disso, ajudaria a

solucionar o problema de falta de profissionais, verba pública e locais para atender à

crescente demanda desses pacientes.

O estudo mostrou que a RN traz diferentes resultados de paciente para

paciente, dependendo não só do estágio da doença, mas de características familiares,

sintomas comportamentais e psicológicos, e, principalmente, engajamento do próprio

paciente ao tratamento. Assim sendo, as diferenças nas respostas do tratamento não-

farmacológico são mais importantes entre pacientes que entre as três condições

distintas de tratamento. Esse dado sugere que antes de se iniciar um programa de

reabilitação, deve-se traçar um perfil detalhado desses pacientes para saber qual o

tipo de intervenção que irá lhe trazer maiores benefícios.
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Por fim, apesar de os resultados quantitativos não terem sido muito

animadores, há que se ter em mente que a população tratada sofre de uma doença

degenerativa, em que a estabilização do funcionamento cognitivo e a pequena

melhora no desempenho de AVD e em sintomas como ansiedade e depressão são

ganhos não-desprezíveis. Assim, deve-se ressaltar a necessidade da realização de

novas pesquisas, incluindo um número significativo de pacientes, para que as

hipóteses levantadas neste estudo possam ser confirmadas e para que se possa ter

melhor definição dos reais benefícios e limitações de cada tipo de intervenção em

tratamentos não-farmacológicos. E já que trabalhar a RN com uma amostra grande

de pacientes com DA é algo muito difícil, uma sugestão seria a realização de estudos

não-farmacológicos multicêntricos.


