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APRESENTAÇÃO
O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial, e o processo de envelhecer pode trazer consigo o desenvolvimento de doenças crônicas, como as demências, entre as quais a doença de Alzheimer é a mais comum. A doença de Alzheimer
provoca um grande impacto na vida dos pacientes e de suas famílias. A partir disso,
destaca-se a importância da criação de uma rede de suporte que conte com uma formação interdisciplinar capacitada para auxiliar os pacientes e seus familiares/cuidadores.
Com esse objetivo, foi criado um projeto de extensão que deu origem ao grupo
Assistência Multidisciplinar Integrada aos Cuidadores de Pessoas com Doença de
Alzheimer (AMICA). Esse grupo está em funcionamento há 12 anos e visa melhorar a
qualidade de vida do cuidador e do paciente, bem como proporcionar aos acadêmicos
um ambiente de transformação e aprendizado.
Este número de edição especial da Revista Disciplinarum Scientia reúne pesquisas realizadas no grupo AMICA que, portanto, abordam o tema doença de Alzheimer
em seu contexto biopsicossocial. As temáticas abordadas são: grupo de apoio aos familiares/cuidadores de pessoas com a doença de Alzheimer; (re)organização familiar
de pessoas idosas com a doença de Alzheimer na perspectiva da complexidade; uso
racional de psicofármacos em pessoas idosas com doença de Alzheimer; independência funcional de indivíduos com doença de Alzheimer; consumo de micronutrientes
com efeito protetor na doença de Alzheimer e fatores comportamentais em parentes
consanguíneos; consumo de alimentos fontes de vitamina C por idosos com doença
de Alzheimer; a dança na promoção da saúde do idoso; a extensão como experiência:
contribuições do projeto AMICA na formação acadêmica; uso racional de medicamentos por pessoas idosas: um enfoque na doença de Alzheimer e associação da doença
periodontal e doença de Alzheimer. Assim, esta edição reflete a complexa inter-relação
ensino, pesquisa e extensão, que extrapola o ambiente acadêmico e coloca o conhecimento científico a serviço da comunidade.
Os textos comemoram o trabalho de excelência desenvolvido pelos acadêmicos
e docentes, em conjunto com pacientes, familiares e cuidadores do grupo AMICA, ao
longo desses anos. Outro motivo de comemoração é que esta é a primeira edição da
Revista Disciplinarum Scientia após a instauração da Universidade Franciscana.
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Diante disso, fica a expectativa de que a leitura seja fonte de inspiração e fomente a realização de outros trabalhos com um olhar interdisciplinar nos cuidados em
saúde da população idosa. Agradeço a todos os autores pela dedicação e empenho na
concretização dessa edição.
Desejo uma ótima leitura a todos!
Nadiesca Taisa Filippin
Curso de Fisioterapia - Universidade Franciscana

