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1 INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional tem ocorrido em todo o mundo, e o Brasil,

antes considerado um país jovem, hoje também conta com expressivo número de

pessoas com mais de 60 anos de idade. Segundo os dados do INSTITUTO

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) sobre o censo de 2000,

os idosos já somam 8,6% de todos os brasileiros, um contingente de 14,5 milhões de

indivíduos. Nos próximos 20 anos, essa população poderá ultrapassar os 30 milhões

de pessoas e representar quase 13% de seus habitantes.

O aumento da população de idosos ocasionou o crescimento do número de

casos de doenças degenerativas, entre as quais a doença de Alzheimer (DA),

caracterizada por perda progressiva da memória e de outras funções cognitivas, é a

que apresenta maior prevalência, contribuindo com 50% dos casos (CUMMINGS;

BENSON, 1992; NITRINI et al., 1995). Atualmente há 15 milhões de pessoas com o

diagnóstico de DA em todo o mundo (KHACHATURIAN, 1997), e esse número

continua a crescer juntamente com o aumento substancial da população idosa

(HENDERSON; JORM, 2002).
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Na DA, dificuldades de memória são as primeiras queixas tanto dos pacientes

como de seus familiares. Com o avanço da doença, os pacientes tornam-se

progressivamente deficitários tanto do ponto de vista cognitivo como funcional,

aumentando a demanda por serviços de saúde e sobrecarregando os cuidadores.

A procura por tratamentos tem aumentado juntamente com o aumento do

número de diagnósticos de DA. Assim, profissionais da área da saúde necessitam de

treinamento especializado para tratar esses complexos pacientes, que, além de

déficits cognitivos, alterações de comportamento e sintomas psiquiátricos, ainda

apresentam questionamentos e problemas comumente verificados em idosos sem

demência, como: discriminação social, mudança no papel social, solidão, problemas

financeiros e desconforto emocional.

Nas últimas décadas, tem-se verificado substancial avanço em relação à

neuropatologia e aos critérios diagnósticos, além de tratamentos farmacológicos para

as demências. Entretanto, centenas de pacientes e suas famílias em todo o mundo

continuam tendo que aprender a lidar com as dificuldades que surgem com a

evolução da doença.

Diante do crescimento da população idosa e o conseqüente aumento da

prevalência de DA, antes que sua prevenção e/ou cura seja obtida, grande esforço

necessita ser feito para maximizar habilidades cognitivas e funcionais, minimizar

alterações comportamentais e sintomas psiquiátricos, assim como reajustar o

paciente em sua família e na sociedade. Para tanto, pesquisas sobre intervenções

farmacológicas e não-farmacológicas tornam-se fundamentais e necessitam ser

intensificadas.
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Dentre os atuais tratamentos medicamentosos para a DA, os inibidores de

acetilcolinesterase (AchE-I) têm demonstrado eficácia no controle temporário de

sintomas, como melhora das funções cognitivas e das dificuldades na realização das

atividades da vida diária (AVD) em pacientes com DA leve/moderada. Entretanto,

terapias que envolvem intervenção não-medicamentosa, como a reabilitação

neuropsicológica (RN), também têm apresentado melhora na cognição, no

desempenho das AVD e na diminuição de sintomas psiquiátricos dos pacientes, além

de promover apoio e informações aos familiares (DE VREESE et al., 2001). Assim,

o ideal seria combinar os dois tipos de tratamento e proporcionar melhores resultados

aos pacientes.

Embora haja relativamente poucas pesquisas sistemáticas de RN com

pacientes com DA, muitos profissionais realizam programas de treinamento de

memória individual ou em grupo, com pacientes com DA. Essas intervenções

geralmente são feitas no início da doença, já que, nessa fase, os pacientes têm menos

dificuldades para aprender técnicas que facilitam a memorização, assim como para

incorporá-las a seu dia-a-dia, resultando em aumento da capacidade funcional e

estagnação temporária do declínio cognitivo.

BÄCKMAN (1990) pontuou que o olhar negativo sobre o treino da memória

na DA talvez fosse prematuro, e que mais estudos deveriam ser realizados para então

poder ser avaliados métodos, eficácia e limitações.

Por ser um tratamento que demanda recursos financeiros, tempo, dedicação e

esforço do paciente e de seus familiares, os objetivos e prazos devem ser delimitados,

o que acaba, inclusive, por aumentar a adesão do paciente ao tratamento e evitar

falsas esperanças, como recuperação do funcionamento cognitivo prévio.
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As pesquisas sobre reabilitação cognitiva (RC) ou RN existentes apontam que

intervenções não-farmacológicas podem ter papel relevante no tratamento da DA,

trazendo maior compreensão e melhor manejo de problemas clínicos, como:

cognição, capacidade funcional, sintomas psiquiátricos, comportamento e carga

afetiva (HEISS et al., 1994; QUAYHAGEN et al., 1995; ZANETTI et al., 1995;

CLARK et al., 1998; DE VREESE et al., 1998; DE VREESE; NERI, 1999, apud De

VREEESE et al. 2001; QUAYHAGEN et al., 2000; DAVIS et al., 2001;

ABRISQUETA-GOMEZ et al., 2002; BOTTINO et al., 2002; KOTAI et al., 2001).

Pequenas alterações cognitivas ou até mesmo a estabilização de algumas

funções cognitivas revelam grande ganho em pacientes com doença degenerativa.

Além disso, muitas vezes pequenas alterações nas escalas e testes estão

correlacionadas com grandes alterações na vida dos pacientes, sendo esse o principal

objetivo.

Outro fator importante a ser pontuado é que, após ser feito o diagnóstico de

DA, a atenção de todos, inclusive dos próprios pacientes, se volta exclusivamente

para os déficits, esquecendo-se de que ainda possuem muitas capacidades e

habilidades. Dessa maneira, serão cada vez mais necessários locais apropriados com

profissionais especializados para essas pessoas poderem reconhecer e trabalhar suas

potencialidades, além de propiciar local seguro para expressarem queixas, emoções e

medos.

Neste estudo foram testadas três abordagens distintas de RN com pacientes

com DA, a fim de avaliar a resposta dos pacientes em cada uma delas: em sessões

individuais, em grupo ou em casa, com um familiar ou cuidador. Além disso, foram

realizados treinos de AVD, tendo sido utilizadas três técnicas distintas para trabalhar
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a memória, com o objetivo de verificar qual delas seria mais eficaz para essa

população.

Na literatura internacional, já foram realizados estudos com objetivos

semelhantes. No Brasil, algumas pesquisas também têm sido feitas, mas com foco

em outras questões, tais como verificar a eficácia do tratamento combinado

(medicação e treino cognitivo) em pacientes com DA (BOTTINO et al., 2002), e

estudos de caso ou de múltiplos casos com RN em pacientes com demência

(ABRISQUETA-GOMEZ et al., 2002; ÁVILA, 2003). Dessa forma, no Brasil, este

estudo é pioneiro na exploração de três formas diferentes de realizar a RN em

pacientes atendidos em centros de pesquisa e assistência, com diagnóstico de DA, e

estudos individuais de caso.
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