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INTRODUÇÃO 
 

O crescimento da população de idosos vem ocasionando 
aumento no número de doenças crônicas degenerativas, 
levando-os a dependerem de cuidados especiais, para 
executarem suas atividades da vida diária(MENDES,2010).  
A equipe de saúde do Programa de Agente Comunitário de 
Saúde – PACS Cidade Nobre - Ipatinga-MG por meio das visitas 
domiciliares, cadastramento das famílias e mesmo na busca por 
parte da família do serviço de saúde tem observado um 
aumento progressivo no número de idosos fragilizados que 
necessitam de um acompanhamento mais sistematizado. Os 
idosos recebem cuidados de pessoas da família ou contratadas, 
porém os cuidadores nem sempre são capacitados para 
prestação de cuidados, o que pode agravar a situação de saúde 
dos idosos. 
 

OBJETIVO 
 

Elaborar um plano de intervenção para capacitação dos 
cuidadores de idosos. 
 

METODOLOGIA 
 

O trabalho constituiu de 03 (três) momentos distintos: 
diagnóstico situacional, revisão de literatura e a elaboração de 
um plano de intervenção.  
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REVISÃO DE LITERATURA 
 

O cuidador é uma pessoa da família ou da comunidade, com ou 
sem remuneração que presta cuidados a pessoas de qualquer 
idade que esteja necessitando, devido às limitações físicas ou 
mentais. (BRASIL, 2008).  
Os cuidadores têm dificuldade em obter informações sobre os 
cuidados a serem prestados ao idoso, sendo assim, os 
profissionais de saúde, antes de prestar assistência aos 
cuidadores, devem buscar um conhecimento prévio sobre a 
realidade de cada família, possibilitando planejar orientações 
específicas (MOREIRA e CALDAS, 2007). 
 

PLANO DE INTERVENÇÃO 
 

Para sua elaboração foram seguidos  os 10 passos preconizados 
no  Planejamento Estratégico Situacional (PES), de acordo com 
Campos; Faria e Santos (2010). São eles: definição dos 
problemas, priorização do problema; descrição do problema; 
explicação  do problema; seleção dos “nós críticos” ; proposta de 
operações para resolução dos nós críticos; identificação dos 
recursos críticos; elaboração do plano operativo; plano de 
gestão. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O cuidador capacitado tem condições de prestar o cuidado ao 
idoso de forma individualizada, a partir de seus conhecimentos e 
criatividade, levando em consideração as particularidades e 
necessidades da pessoa a ser cuidada. Considera-se o cuidador 
um ser humano de qualidades especiais, expressas pelo forte 
traço de amor à humanidade, de  solidariedade e de doação. 
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