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RESUMO

Este artigo estudou a importância da capacitação, conscientização e sensibilização de cuidadores relacionada com a educação em saúde, quando 
da assistência domiciliar, visando ao aperfeiçoamento dos aspectos relacionados à alimentação de idosos, visto que cada vez mais a população é 
constituída por pessoas idosas é importante promover a prática de uma alimentação saudável. Diversos estudos têm mostrado a eficiência da 
prática de uma alimentação adequada para a manutenção da saúde e prevenção de doenças, fatores estes que retardam o aparecimento de 
doenças crônicas e sintomas decorrentes do processo de envelhecimento. Sendo assim, é importante a qualificação e conhecimento dos 
cuidadores sobre o aspecto alimentação. Para a confecção do trabalho de conclusão de curso, optou-se por uma pesquisa básica e exploratória, 
pela abordagem qualitativa e os métodos dedutivo e hipotético, com um delineamento transversal. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica por 
meio da obtenção de dados e informações provenientes de visitas a sítios eletrônicos governamentais, plataformas de artigos científicos além de 
um estudo de caso junto a 33 cuidadores formais e informais de idosos em Florianópolis/SC, para avaliar o conhecimento destes sobre aspectos 
relacionados à alimentação de idosos. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário destinado aos cuidadores, composto por 17 
itens e subdivido em duas seções: Condições demográficas e sócio demográficas; Contexto do cuidador domiciliar de idosos e um inquérito em 
que foi investigado o conhecimento, a atitude e a prática (CAP) destes cuidadores. A aplicação dos questionários aconteceu de forma online por 
meio do Google Docs pelo aplicativo WhatsApp, de março a maio de 2019. Os respondentes foram escolhidos por indicação de conhecidos, tendo 
como critério, que fossem cuidadores de idosos de modalidade domiciliar. Os dados foram tabulados no software Microsoft Office Excel 2010 e as 
variáveis apresentadas, como média e desvio padrão e as categóricas em número absoluto (nº) e número relativo (%), apresentadas em formas 
de tabelas/gráficos. Entre os cuidadores houve a prevalência do sexo feminino e com baixa escolarização. A maioria dos cuidadores caracteriza-se 
como cuidadores formais, com renda média de R$1.626,66 e não receberam treinamento pela função. Observa-se neste estudo o predomínio de 
cuidadores formais, no entanto é possível que esta constatação derivada da pesquisa, se deva à própria amostra pesquisada, uma vez que muitos 
dos respondentes formais foram indicações de outros cuidadores formais, o que leva à necessidade de novas pesquisas referentes ao assunto. 
Entretanto, devido à regulamentação da profissão de cuidador, torna-se previsível o aumento desta categoria remunerada, o que irá acarretar a 
necessidade de políticas públicas que intervenham para melhorar a capacitação destes profissionais. As dificuldades mais citadas relacionadas ao 
ato de alimentar-se do idoso foram dificuldade de engolir e mastigação, fatos que podem alterar o apetite e ter consequências como desnutrição
e outras patologias levando até mesmo a morte. Os resultados obtidos com a realização desta investigação possibilitaram identificar que os 
conhecimentos dos participantes são bem superficiais em relação à maneira correta sobre aspetos relacionados à alimentação, visto que uma 
grande maioria não foi capaz de citar consequências de uma alimentação inadequada, assim como ficou claro na pesquisa o pouco conhecimento 
sobre as dificuldades alimentares no cuidado com o idoso, confirmando a necessidade de mais pesquisas e aprofundamento da temática visando 
à capacitação, conscientização e sensibilização dos cuidadores sobre a alimentação de idosos.
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