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Introdução: Cuidar de alguém vai muito além de estar disponível. É uma tarefa que
requer saúde física e emocional e sensibilidade para lidar com o problema do outro e
reconhecer suas próprias limitações. As doenças, especialmente as crônicas
relacionadas a alterações neurológicas, geram situações de crises, um acontecimento
estressor nos familiares e nos doentes. Apesar de todas as alterações estruturais
ocorridas na família nas últimas décadas, as mulheres da família continuam a ser as
principais responsáveis pelo cuidado informal dos pacientes que apresentam algum
tipo de incapacidade. Objetivo: Sensibilizar cuidadoras do grupo Neuro II do Centro
Especializado em Reabilitação Física e Visual – CER II do Unileste, campus de
Ipatinga, o senso crítico acerca da importância do autocuidado visando gerar nelas uma
significativa mudança para o bem próprio e do paciente. Metodologia: Nos primeiros
momentos, foram realizadas várias visitas ao CER-II visando a observação e diálogo
com o grupo objeto de estudo. O segundo momento consistiu na aplicação de um
questionário no grupo de pacientes neurológicos para avaliar qualidade de vida. Na
avaliação subsequente do questionário foram apontados: alteração emocional somado a
crises depressivas, dores muscular e articular, baixa interação com atividades
extrafamiliar e deficiência no autocuidado. Ao final, utilizou-se diversos métodos de
ensino e aprendizagem para explorar a questão do autocuidado, como roda de
conversa, jogo pedagógico sobre ergonomia, Role Playing (interpretação de papéis) e
dia da beleza. Resultados: O diálogo foi salutar para a aceitação das práticas educativas
a serem implementadas durante as visitas do CER-II. Durante as intervenções nos 02
meses de ação, foi possível a aproximação da realidade das cuidadoras. Com os
cartazes observamos que as cuidadoras conseguiram se expressar através de desenhos.
Os jogos pedagógicos aplicados mostraram a elas a importância do autocuidado para
que haja um maior desempenho laboral no dia a dia com seus pacientes (filhos,
esposos, etc) e ao finalizar, o dia de beleza com profissionais da estética contribuiu de
forma substancial para o aumento da autoestima.  Conclusão: Durante toda prática
educativa, foi possível despertar a mudança nos cuidadores que assistimos. É um
processo contínuo, mas que há a necessidade de um começo a fim de solucionarmos
tais problemas. Uma prática educativa bem sucedida é aquela em que a mudança é
visível através do comportamento do indivíduo.
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