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Nota introdutória
Cuidar de alguém dependente ou independente deverá, antes de tudo, ser
considerado um ato de humildade, respeito e responsabilidade.
A prestação de cuidados a pessoas, não pode ser limitada a simples atos técnicos
(saber – fazer) uma vez que nesta prestação de cuidados, que tecnicamente têm que
ser excelentes, existem sempre emoções e sentimentos que devem ser
compreendidos, aceites e respeitados (saber – saber, saber – estar e saber – ser).
A prevenção é o cuidado de saúde primário por excelência uma vez que é o cuidado
que menos custo acarreta para o utente, para a família, para as instituições de saúde
e para o estado.
Neste sentido foi elaborado este manual com a intenção de o ajudar a cuidar melhor
do utente dependente e, consequentemente cuidar melhor de si.
Os conteúdos temáticos deste manual foram elaborados com base nas sessões de
educação para a saúde direcionadas para os cuidadores e inseridas no Projeto “Para
Melhor Cuidar” do Programa “Unidos no Cuidar”.

Este manual é dedicado a todos os cuidadores, e tem como
principal finalidade ajudá-lo a cuidar do outro que necessita de
ajuda no autocuidado.
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