
 

PROGRAMA CUIDANDO DO CUIDADOR 
 

 

O compromisso do cuidar não é uma tarefa simples, pois envolve mudanças 

radicais na vida familiar, no que se refere a realização de atividades complexas 

delicadas e sofridas. Deve-se reconhecer que os cuidadores são essenciais para a 

área da saúde, principalmente em casos crônicos e de longo prazo, como é o caso 

das pessoas com deficiência. 

Diante disso surgiu o programa Cuidando do cuidador. Este é realizado através 

da metodologia Holandesa chamada Snoezelen/MSE. Trata-se de uma sala de 

estimulação multissensorial. A intervenção no ambiente Snoezelen/MSE visou 

minimizar o sofrimento psíquico dos cuidadores, sendo esta uma demanda 

frequente no contexto Apaeano. A relevância do trabalho está no impacto 

socioemocional proporcionado aos cuidadores de pessoas com deficiência. 

Considera-se que ao fortalecer a família, o olhar e o cuidado direcionado ao usuário 

é ressignificado. 

A Sala Snoezelen é um espaço na instituição com satisfatórios resultados, pois 
possibilita a redução do estresse, o cuidado mútuo e o encantamento humano. É 
utilizada pela equipe, usuários e profissionais. Então, surgiu a hipótese de 
proporcionar tal vivência aos familiares que constituem a identidade da instituição, 
oportunizando experiência singular de acolhimento e bem-estar. 

 
OBJETIVOS: 

• Proporcionar o bem estar, um espaço de cuidado e acolhida para cuidadores 
de pessoas com deficiência; 

• Minimizar o sofrimento psíquico dos cuidadores; 

• Redução do estresse do cuidador; 

• Experiências de prazer, emoções positivas e satisfação, visando alívio 
emocional. 
 

METODOLOGIA: 

Geralmente são realizados sete encontros, sendo cinco sessões no ambiente 

Snoezelen/MSE e duas em ambiente tradicional. No primeiro encontro é abordado 

um contrato de trabalho em grupo, aspectos de sigilo, combinados e uma dinâmica 

de grupo para aos cuidadores se conhecerem e de apresentação. Nos demais 

encontros no ambiente Snoezelen/MSE são realizadas técnicas de relaxamento, 



respiração, meditação, automassagem e dança circular. Por fim, o último encontro 

visa avaliação do trabalho em grupo.  

Trata-se de um programa de intervenção breve realizada por psicólogo e 

profissionais de apoio quando necessário. Por isso a frequência de duas vezes por 

semana dos encontros para intensificar a intervenção. A duração dos encontros é de 

aproximadamente duas horas. 

O público alvo é definido de acordo com perfil de cuidadores de pessoas com 
deficiência intelectual, múltipla ou autismo. O perfil das participantes envolver a 
maioria mulheres com sintomas depressivos e ansiedade, bem como caraterísticas 
do estresse do cuidador. 

 O programa é divulgado na instituição, com cerca de 10 vagas, sendo por 

busca espontânea e voluntária dos participantes. Na inscrição as participantes 

assinaram Consentimento Livre e Esclarecido, Contrato de Trabalho, Termo de Sigilo 

e responderam a uma Entrevista Sensorial.  

RESULTADOS: 

 Considerando os grupos já realizadas, pode-se elencar alguns resultados, 
abaixo descritos: 

• Proporciona alívio, relaxamento e bem estar, de acordo com relato das 
participantes; 

• A intervenção auxiliou na autorregulação e equilíbrio de emoções; 

• Percebe-se que ao proporcionar o trabalho com grupo dos cuidadores, o 
mesmo favoreceu o fortalecimento do grupo e o apoio mútuo. 

• Aumento da autoestima, qualidade de vida e o bem-estar das participantes; 

• Ao fortalecer à família, o olhar e cuidado direcionado aos beneficiários 
também é ressignificado. 

 

 


