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 INTRODUÇÃO 

CUIDANDO DE QUEM CUIDA: CONTRIBUIÇÕES DO PET-SAÚDE 

NA REALIZAÇÃO DE UM GRUPO DE CUIDADORES 

O ato de cuidar não é uma tarefa fácil e exige presença e 

atenção constantes, podendo ocasionar um grande desgaste 

físico e emocional. Ofertar suporte para os cuidadores 

familiares configura-se, portanto, como um dos desafios do 

Sistema Único de Saúde. Visando superar este desafio, 

constitui-se na Unidade Básica de Saúde Primeiro de Maio o 

grupo “Cuidando de quem cuida”, como espaço de orientação 

e apoio destinado aos sujeitos que exercem o cuidado.  

 

 Convites, divulgação e sondagem da disponibilidade dos 

participantes.  

 Frequência semanal, duração de 60 minutos, na própria 

Unidade Básica de Saúde.  

 Temas: alteridade; biossegurança e ambiência; postura e 

transferências no dia-a-dia; legislação e rede de proteção 

social; cuidados ao fim da vida e autocuidado. 

 Planejamento e realização interdisciplinar. 

 Encontros interativos, iniciados com dinâmicas, uso de 

materiais lúdicos, difusão das informações mediante maior 

interação entre cuidadores, profissionais e acadêmicos.  

 Registro sistemático dos encontros. 

 

 

 Promoção à saúde dos cuidadores. 

 Melhoria da qualidade de vida dos sujeitos dependentes. 

 Reflexão sobre o autocuidado. 

 

 

 

 Satisfatório nível de adesão e boa vinculação entre os 

próprios cuidadores. 

 Maior vínculo com a Unidade Básica de Saúde e 

autonomia dos participantes no cuidado de si. 

 Atenção Básica à Saúde – Promoção da Saúde, 

Prevenção de Agravos e Controle de Doenças Crônicas não 

Transmissíveis. 
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 Espaço de escuta e de troca de informações e  

experiências.  

Diálogo horizontal, educativo e interdisciplinar. 

 Incentivo de práticas mais atentas às demandas sociais 

dos usuários da unidade.  

 Formação de acadêmicos e profissionais mais críticos e 

comprometidos com a população assistida pelo SUS. 
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