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Um olhar aos cuidadores de idosos e idosas que participaram do projeto de extensão 
"cuidando de quem cuida"

Os cuidadores de idosos são aqueles profissionais que se dedicam e atendem 
às necessidades e demandas de cuidado para com os idosos, promovendo a 
tarefa de cuidar e dar a assistência necessária durante as atividades do 
cotidiano dos mesmos. 
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Com o estudo de caso foi possível visualizar que o projeto de extensão ampliou 
ainda mais o conhecimento das participantes, auxiliando-as na sua prática do 
trabalho de cuidar, que corroboram com a ideia de que assumir 
responsabilidades de cuidador de idosos é uma ação que exige certa atenção, e 
deve ser sempre valorizada e incentivada da forma correta. Categorias temáticas 
foram criadas para melhor desenvolvimento dos resultados.

Relatar o desenvolvimento de um estudo de caso com cuidadoras de idosos 
participantes do projeto de extensão “Cuidando de quem cuida” com o objetivo 
de compreender o impacto do projeto no dia a dia de trabalho das cuidadoras, 
favorecendo assim, um melhor desenvolvimento da qualidade de vida dessas 
profissionais. 

O presente estudo teve aprovação do CEP com o número do parecer: 4.099.438 
a partir do   CAAE: 33730720.3.0000.0089. Como instrumento de pesquisa, 
utilizou-se um roteiro de entrevista semi-dirigida, que foi realizada por meio de 
entrevistas virtuais individuais através da plataforma Google Meet. Os dados 
coletados foram reunidos, transcritos e analisados conforme a metodologia 
Minayo (2007). A ação de cuidar sem o devido auxílio para o profissional pode limitar a vida 

dos mesmos e prejudicá-los a longo prazo, comprometendo a qualidade de 
vida e o bem estar dos cuidadores, portanto os dados deste projeto 
contribuem para maior conscientização da sociedade e conta com grande 
relevância para a população sobre a consequência positiva que uma 
qualidade de vida saudável dos cuidadores pode refletir positivamente na 
melhora, auxílio e amparo aos idosos.  

Participaram deste projeto duas cuidadoras de idosos. A transcrição das 
entrevistas semi dirigidas tiveram indicadores e conteúdos vistos a partir da 
classificação de conteúdos qualitativos,  com 3 categorias e 8 unidades de 
significados.
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