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RESUMO

Com o aumento da expectativa de vida, a população idosa requer cuidados especiais com vistas a propiciar qualidade de vida e promoção de sua 
saúde. Estudos apontam que na enfermagem gerontológica há uma escassez na qualificação e apoio para os profissionais, cuidadores e 
familiares, que atuam na área. O cuidador deve apropriar-se de saberesbastante específicos,  partindo da razão de que representa o preceptor 
fundamental para promover a saúde da pessoa por ele assistida. Assim, torna-se relevante a realização de capacitações com cuidadores como 
forma de gerenciar e prestar melhores condições e preparo para um cuidado diferencial ao idoso. Justifica-se a realização do estudo, de forma a 
aprimorar o conhecimento de cuidadores de idosos institucionalizados com vistas a aperfeiçoar a assistência prestada a esta população com 
vistas a alcançar uma melhor qualidade de vida, bem-estar e promoção da ação. O objetivo deste estudo é descrever uma capacitação realizada 
com cuidadores acerca dos cuidados dispensados ao idoso institucionalizado. Trata-se, portanto, de um estudo descritivo, com abordagem 
qualitativa. A pesquisa foi desenvolvida em abril de 2016 em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) localizada no Município de 
Fortaleza - Ceará, durante a disciplina de supervisionado VI, referente à saúde mental. A população do estudo foi composta por 12 cuidadoras da 
instituição. Durante o curso, foram ministrada aulas seguindo as temáticas propostas pelo Manual do Cuidador do Ministério da Saúde. Sendo 
estes divididos em dez módulos. Módulos: Cuidados no domicilio para pessoas acamadas ou com limitações físicas; Alimentação saudável; 
Orientação alimentar para avaliar náuseas e vômitos; Mudança de posição do corpo; Exercícios respiratórios e adaptação de ambientes; 
Estimulando os sentidos/ vestuário e comunicação; Problemas com sono e demência; Cuidados com a medicação e maus tratos; Emergências em 
domicilio; Reconhecendo o fim e como proceder no caso de Óbito. Ao final do curso totalizou uma carga horária de 40horas/aula. Respeitou-se a 
Resolução 466/12 do CONEP. Resultados: Participaram do curso 12 participantes, do sexo feminino, com experiência em cuidar de pessoas idosas 
acamadas ou deficientes. As participantes também assumem funções que a esta inserida no processo do cuidar, quando desempenham seus 
papéis de esposa, mãe e filha, essas mulheres também vem se destacando por abraçarem mais esta atividade que requer dedicação e esforço e 
capacitação. Neste contexto, foram reconhecidos os valores de suas experiências e o envolvimento das participantes nas discussões, no 
reconhecimento e na busca de soluções para problemas que ocorrem na vida diária. Para os facilitadores, estudantes de enfermagem, a 
participação no curso e o contato com os cuidadores possibilitou sistematizar o conhecimento técnico-científico, uma vez que foi voltada para as 
necessidades dos idosos por estes assistidos, bem como forneceu conhecimento teórico para o crescimento profissional e pessoal. O 
procedimento realizado para projetar, efetuar e avaliar o curso possibilitou as acadêmicas vivenciar os requisitos essências a um educador, como: 
clareza de linguagem, postura, saber ouvir, domínio do conhecimento, articulação entre teoria e prática, dinamismo, coordenação de discussões, 
entre outras. O direcionamento das aulas seguiu com o uso da aula expositiva dialogada, apresentação de vídeos, dinâmicas de perguntas e 
respostas para feedback.  A certificação da conclusão do curso foi emitida pela universidade Estácio de Sá em parceria com uma Instituição 
Filantrópica do município onde se desenvolveu o projeto. O planejamento e execução desta forma de prática educativa promoveu aos estudantes 
a experiência de viver um meio pedagógico da formação de um curso, e a importância de educar aquele que promove a saúde diariamente em 
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