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Introdução: O verbo cuidar denota atenção e zelo. É sinônimo de palavras como
imaginar, empregar atenção e prevenir-se. É  na realizada de uma atitude de
preocupação, ocupação e envolvimento com o ser cuidado (DAMAS et al, 2004). O
cuidador por vezes se torna sobrecarregado por ser o único a cuidar, gerando
afastamento social, abandono, depressão conflitos conjugais e familiares além da
sobrecarga física (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).  Assim o projeto \\\\\\\"Arte de
Cuidar\\\\\\\" busca melhorar a realidade de trabalho dos cuidadores através do
autocuidado além de favorecer a qualidade da assitência prestada por esses cuidadores.
Objetivo: Orientar cuidadores quanto ao aspecto preventivo e educativo no que diz
respeito ao autocuidado, socialização e integração.
Favorecer através de intervenções teóricas e práticas uma melhor qualidade de vida e
melhorar a realidade de trabalho dos cuidadores.
Promover pesquisa, extensão e ensino. Metodologia: O projeto tem sido desenvolvido
nas instituições propostas. No primeiro semestre de 2011 as atividades ocorreram no
Centro de Reabilitação Geral (CRG) e na Associação de Pais e Amigos de
Excepcionais (Apae) de Coronel Fabriciano.  As intervenções são realizadas  através
de atividades informativas (teóricas e práticas) de prevenção e promoção da saúde do
cuidador, treinamentos específicos sobre a prática funcional
de cuidados com os pacientes, palestras com temas pertinentes as necessidades básicas,
diárias e fundamentais dos pacientes que dependem de cuidadores. No segundo
semestre de 2011 será realizado um levantamento qualitativo através de um roteiro
semi-estruturado. Resultados: Nesse primeiro momento os dados se referem a adesão e
participação dos cuidadores nas atividades propostas. Na primeira capacitação
realizada direcionada a discentes do 1° período do curso de Fisioterapia contamos com
a participação de 15 alunos. A palestra realizada no CRG atingiu um público de 24
participantes dentre eles, pacientes, cuidadores e alunos. Nas palestras realizadas na
Apae atingimos um total de aproximadamente 22 cuidadores em cada atividade.
Outros dados referentes ao levantamento qualitativo sobre a importância do projeto
Arte de Cuidar na vida dos cuidadores será coletado no segundo semestre de 2011.
Conclusão: As expectativas do projeto tem sido alcançados no que diz respeito a
adesão e participação dos cuidadores e discentes. A cada atividade realizada o projeto
se fortalece frente às instituições parceiras. As parcerias também têm sido efetuadas
com funcionários das instituições a fim de melhorar a assistência prestada.
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