


O PROGAPI tem como objetivo principal apoiar e fomentar iniciativas que 
aprimorem a qualidade de vida da pessoa idosa, atuando de forma independente 
e/ou em parceria com as instituições públicas e privadas, organizações não 
governamentais, comunidade e sociedade civil. O trabalho é regido pelos 
princípios de direitos humanos e seguem as diretrizes da Politica Nacional do 
Idoso (PNI) e do Estatuto do Idoso, tendo como alicerce, a promoção do 
protagonismo do cidadão idoso, proporcionando ativa participação em        
processos decisórios que dizem respeito à velhice e ao processo de envelhecimento 
e também nos rumos sociais. O programa também fomenta o acompanhamento, o 
fortalecimento e a integração de todos os projetos e ações dentro da organização. 
 
 

 
SP - São Paulo                   SC - Florianópolis 
Endereço: Av. Ariston de Azevedo, 10 – Belém – São Paulo            Fone: (48) 9191-3095 e (11) 99318-2870 
CEP 03021-030 / Fone: (11) 4661.1056 / (11) 2081 3673                                   andrea@reciclazaro.org.br 
progapi@reciclazaro.org.br 

 

Abrangência do Programa:  



EIXOS DE TRABALHO: 

o Direitos Humanos das Pessoas 
Idosas 

o Trato digno, participação e 
inclusão social 

o Saúde integral 
o Relações Intergeracionais 
o Práticas sociais comunitárias 
o Capacitação gerontológica / 

Curso de Cuidador de Idosos 
o Sistematização de boas 

práticas 
o Trabalho em rede 
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 Grupo de Idosos – Geração Saúde  Ginástica  

Oficinas  Inclusão Digital  



 
 
 

Ampliação do PROGAPI  para Santa Catarina  
No ano de 2015 o programa foi implantado no estado de Santa Catarina, 

atendendo a demanda de comunidades e organizações locais. 
 

 Curso de Cuidadores: 
Sesc Prainha – Florianópolis/SC; 
Paróquia Santíssima Trindade – Pastoral da Pessoa Idosa; 
Paróquia São Luis Gonzaga – Brusque/SC ; 
Lar de Zulma – Pastoral da Pessoa Idosa - São José/SC; 
 
Seminários: 
Capacitação sobre Relações e Programas Intergeracionais – Julho/2016 
III Seminário Internacional – “Envelhecimento e cuidados com dignidade: 
Velhos Dilemas e Novas Perspectivas – Novembro/2016” 
 
Participação: 
Associação Nacional de Gerontologia ANG/SC 
Conselho Municipal do Idoso de São José/SC 
Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS/SC 
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Curso de Cuidadores /SC 

Curso de Cuidadores /SP 



 
 
 

Curso de Cuidadores 
 
Com o objetivo de ampliar suas ações na área do envelhecimento, o 
PROGAPI  implantou em 2011 seus primeiro curso de cuidadores de 
idosos. 
  
• 474 cuidadores formados e mais 120  em formação até novembro de 

2016 nos estados de Santa Catarina e São Paulo; 
• 11 comunidades atendidas; 
• Assessoria técnica a organizações da sociedade civil, inclusive em 

outros estados federação como ocorreu no ano de 2015 na cidade de 
Ceará-Mirim, Região Metropolitana de Natal/RN. 

  



 
 
 

Curso de Cuidadores 
 

Público Alvo: Pessoas adultas com familiares idosos que necessitem de 
cuidados (cuidador familiar), que prestem trabalho voluntário auxiliando 
amigos e a comunidade de forma geral (cuidador voluntário) e cuidadores 
profissionais sem qualificação (cuidador formal). 
  
Objetivo: Capacitar pessoas para atuarem como cuidadores de idosos, 
oferecendo conhecimentos que auxiliem na atividade do cuidado, priorizando 
o trato digno e humanizado, visando melhorar a proteção e a qualidade de 
vida dos idosos. 
  
Carga Horária: 100 horas 
  
Conteúdo: Contempla as principais áreas do cuidado os docentes possuem 
experiência na área de gerontologia, compõe nosso cronograma as seguintes 
disciplinas:  assistência social, psicologia, enfermagem, fisioterapia, 
gerontologia, terapia ocupacional, dentre outras. 



Perfil dos Cuidadores – Pesquisa  

  A pesquisa foi realizada entre os cuidadores de SP e SC 
que passaram pelo processo de formação  

entre 2015 e 2016. 
No total foram entrevistados 296 cuidadores. 

A coleta de dados foi realizada  através da busca em 
nossos arquivos e pela aplicação de questionários, 

realizamos a tabulação dos dados e a análise  foi realizada 
com base na apuração dos dados coletados e nossa 

experiência em organização de curso de cuidadores e 
convivência com este grupo.  



91% 

9% 

São Paulo 

86% 

14% 

Santa Catarina 

Perfil dos Cuidadores – Sexo   

• mulher principal cuidadora (papel social); 
 

• mundo do trabalho x mundo da casa – sobrecarga ; 
 

• aumento  demanda masculina – cuidador formal. 
 
 



Perfil dos Cuidadores 
Realizam afazeres domésticos  

 
 

•    

• Vale ressaltar que os afazeres domésticos fazem parte do trabalho do 
cuidador do que se refere exclusivamente ao idoso. 
 

• As mulheres acumulam a tarefa do cuidar e os afazeres domésticos, o que 
compromete a própria eficácia no cuidar e a saúde (física, intelectual do 
cuidador; 

 



Perfil dos Cuidadores – Idade   

5% 

32% 

49% 

14% 

1% 2% 

34% 

61% 
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  17-25                26-40                40-60                  61-80                81 ou mais         

 

• A atividade do cuidar é exercido por pessoas na fase adulta;  
• Idoso buscam o curso para o seu próprio autocuidado; 

• Cuidadores com mais de 60 anos      Cuidados intrageracionais; 
 
 

São Paulo 
Santa 

Catarina 



Perfil dos Cuidadores – Local de Nascimento 
São Paulo  

• Migrantes da região nordeste do país; 
• Outros países: Perú, Colombia,Bolívia, Congo, Angola, e Haiti 

encaminhados por organizações que trabalham diretamente com 
imigrantes. 

1% 
2% 

5% 
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53% 

São Paulo

Sudeste 53%

Nordeste 29%

Centro-Oeste 9%

Outro País 5%

Norte 2%

Sul 1%



Perfil dos Cuidadores – Local de Nascimento 
Santa Catarina  

3% 

3% 

3% 
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70% 

Santa Catarina

Sul 70%

Sudeste 14%

Nordeste 8%

Outro País 3%

Centro-Oeste 3%

Norte 3%



Perfil dos Cuidadores  
 

 Escolaridade   

 
18%  fundamental incompleto 
9%    fundamental completo 
14%  fundamental incompleto 
39%  fundamental completo 
13%  superior incompleto  
7%   superior completo  
 

 
8%  fundamental incompleto 
13%    fundamental completo 
12%  fundamental incompleto 
47%  fundamental completo 
9%  superior incompleto  
10%   superior completo  
 

• Os alunos com dificuldade na escrita/leitura são orientados a participarem de 
cursos de alfabetização da organização ou da rede de parceiros; 

 
• É frequente após o termino do curso os cuidadores ingressarem  em novos 

espaços de educação; 
 



Perfil dos Cuidadores – Atividade  profissional 

• Entre outros temos profissões como: assistente social, médico ,terapeuta e 
profissionais da saúde; 

 
• Crise econômica aumentou o interesse pela atividade do cuidar; 
 
• Do grupo de desempregado, quando conseguem trabalho abandonam a 

capacitação; 



 
 
 
 

Perfil dos Cuidadores – Local de Residência 

 
 

• Além da capital, participaram pessoas que residem da grande SP e do 
Interior, destacamos algumas cidades: Osasco, Santo André, Mogi das 

Cruzes, Caieiras, Mairiporã e Guarulhos. 



 
 
 
 

Perfil dos Cuidadores – Local de Residência 

 
 

• Outros municípios: Brusque, Botuverá, Guabiruba, Balneário Camboriú, e 
Garopaba. 



Perfil dos Cuidadores – Cuidados 

Motivação para fazer o curso  
 São Paulo Santa Catarina 

Cuidar da Família 22% 25% 

Profissão 32% 55% 
Aprimorar Qualificação 
 47% 20% 

 
• Mais 70% dos cuidadores ficaram sabendo do curso através de amigos/ex 

alunos, o que demonstra credibilidade na formação; 
 

• Dos que se formaram 78% aplicam os conhecimentos adquiridos diariamente, 
pois consideramos que  o aprendizado pode servir para todas as pessoas, 
inclusive para o próprio cuidador.  
 

• Os números de interessados pelo caráter profissional da capacitação nos 
indica a importância para uma qualificação adequada e a profissionalização 
do cuidar, inclusive com o compromisso de incentivar e apoiar a formação de 
espaços de organização desses trabalhadores  (associação, cooperativas, etc) ; 

 
• Por volta de 62%  que já tiveram experiência de cuidados com idosos 

iniciaram pelo cuidados dos próprios pais ;   
 
 
 
 

   



Perfil dos Cuidadores –Cuidados 
Dificuldades 

 

• Dentre outras dificuldades estão dificuldade para estimular os idosos para 
AVDs.  

•  Dificuldade de aceitação dos conhecimentos adquiridos pelos outros 
cuidadores familiares; 

• Não aceitação das orientação das opiniões pela família (empregadora). 



 
 

   São Paulo  
Fone:  (11) 2081-3673  

progapi@reciclazaro.org.br 

Fabiana Guergues 

Coordenadora 

 
 

   Santa Catarina 
Fone: (48) 9191-3095 e (11)99318-2870 

andrea@reciclazaro.org.br 

Andréa Poscai 

Coordenadora 

 

 


