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Introdução. De acordo com as estimativas da ONU, é crescente o índice da população idosa e a prevalência das sín-
dromes demênciais o que torna cada vez maior a importância do trabalho da equipe multidisciplinar formada por enfer-
meiros, assistentes sociais, cuidadores, fisioterapeutas e médicos no suporte aos idosos com demência. Objetivos. 
Conhecer os principais desafios enfrentados pela equipe multidisciplinar no auxílio aos idosos com demência. Méto-
do. Trata-se de uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa realizado numa Instituição de Longa Permanência 
de Fortaleza-CE por acadêmicos da graduação do curso de Medicina e Fisioterapia do Centro Universitário Christus. O 
estudo teve o Parecer de nº 1.044.413 do CEP da Unichristus. A coleta de dados ocorreu em junho de 2015 por meio 
de 10 entrevistas semi-estruturadas realizadas com profissionais de saúde e após a assinatura do TCLE. Resulta-
dos. Os dados foram interpretados a partir da análise de narrativas e da hermenêutica interpretativa. As entrevistas 
revelaram que o maior desafio dos profissionais de saúde da equipe multidisciplinar é manter a paciência com os idosos 
durante as tarefas diárias como ter uma boa comunicação e oferecer suporte no momento de dar banho, de acordo com 
o relato de um profissional “em algumas situações de negação em determinadas atividades, são necessárias realizar 
algumas ações de estímulo”. Já quanto à percepção da evolução dos sintomas da demência, segundo os profissionais 
de saúde, se deve principalmente pelo desenvolvimento da depressão, pela perda da orientação de identidade e pela 
perda gradual de memória, conforme o relato de uma profissional “com o tempo eles vão esquecendo mais as coisas. 
Teve um dia que uma idosa recebeu a visita da irmã e nem se lembrou dela”. Conclusão. Portanto, ficou evidente 
a importância da equipe multidisciplinar visto que, a busca por estratégias para minimizar e manejar situações pode 
contribuir no sentido de operacionalizar uma prática de assistência humanizada e holística tanto quanto na identificação 
de problemas quanto nas intervenções necessárias. Assim, com a dedicação da equipe multidisciplinar, os desafios são 
superados e os idosos com demência tem a oportunidade de receberem um melhor acompanhamento.
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