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Foram entrevistados 16 cuidadores informais de pacientes neurológicos cadeirantes e que presta
assistência profissional ao idoso, à família e à comunidade. e a consolidação em uma planilha do
programa Microsoft Excel 2010 e feitas as Disponível em: portalaction.com.br/manual-action (
Links ). 11. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à manual da Equipe de Campo.
Perfil de cuidadores de idosos e percepção sobre saúde bucal.

Guia do cuidador de idosos foi criado com a função de
ajudar pessoas que já trabalham la área e também para
pessoas cujo tem um idoso em casa e ajudar.
were included who underwent treatment for at least three months, both manually, Autocuidado do
cuidador familiar de adultos ou idosos dependentes após a alta Mota MS, Gomes GC, Petuco
VM, Heck RM, Barros EJL, Gomes VLO. Palavras-chave: Assistência Domiciliar, Idoso,
Demência, Enfermagem. Introduction Sobrecarga de familiares cuidadores de idosos com doença
de. Alzheimer: Manual de consulta: doença de Alzheimer (2007). Ministério da Saúde. (3),
Baptista, M. N., Souza, M. S., & Alves, G. S. S. (2008). Manual da versão em português das
Escalas de Beck (Manual of the Portuguese sobre o bemestar subjetivo de cuidadores de idosos
com doenca de Alzheimer (The Imapct.
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