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RESUMO

BISCONCINI, Karen Pereira. Envelhecendo com doença crônica: experiência de idosos
em cuidados paliativos. 2022. 81 p. Dissertação (Mestrado em Gerontologia) – Escola de
Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Versão
corrigida.

O envelhecimento da população tem sido observado como um fenômeno mundial e

aumentado exponencialmente ao longo dos últimos anos, o que tem gerado novas demandas e

necessidades de atuação. Um dos cenários que pode ser observado é o envelhecimento de

pessoas que não se enquadram no que é tido como possibilidade de um envelhecimento ativo

e saudável, pois com o aumento da expectativa de vida, também se encontra a população

idosa que é acometida por doenças crônicas. A oferta de cuidado às pessoas com doenças

crônicas e ameaçadoras da vida é o foco da abordagem e filosofia dos Cuidados Paliativos,

que objetiva a melhoria da qualidade de vida dos pacientes e seus familiares, através de um

enfoque multidisciplinar. Diante da percepção de que essa população necessita de assistência

personalizada e de espaços de cuidado que levem em consideração a particularidade do seu

envelhecimento, esta pesquisa teve como objetivo principal compreender a partir das

narrativas de idosos a experiência singular de serem acometidos por doenças crônicas ao

longo do envelhecimento. Os objetivos específicos foram: conhecer os significados atribuídos

pelo idoso à experiência do envelhecer; identificar os sentimentos que surgem nas narrativas

dos idosos sobre seu processo de adoecimento. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa,

exploratória, com amostra intencional. Foram entrevistados 9 idosos que foram acometidos

por doenças crônicas. A quantidade de entrevistados foi definida a partir do critério de

saturação em pesquisa qualitativa em saúde. A pesquisa foi realizada no Hospital

Universitário da Universidade de São Paulo. O método utilizado na pesquisa foi o

clínico-qualitativo (Turato, 2013). Os resultados obtidos foram categorizados a partir da

análise de conteúdo de Bardin (1977) e geraram as seguintes categorias: Concepções e

sentimentos da chegada na velhice, que demonstra a maneira como os entrevistados percebem

sua chegada na velhice, sempre ligada a um evento marcador externo, já que não há algo

universal que consiga representar esse momento; Perdas significativas e suas repercussões

multidimensionais, que destaca as queixas trazidas pelos entrevistados em relação a maneira

como perceberam perdas relacionadas à velhice e a doença; Contato com a finitude e olhar



para a morte, que destaca a maneira como os idosos consideram a proximidade da morte e sua

influência na fase que vivem; Vivenciando o luto em meio ao adoecimento e à velhice,

relacionada ao enfrentamento dos entrevistados diante do que os acometeu e que recursos de

enfrentamento têm utilizado. As categorias foram não apriorísticas e advindas a partir da

análise à luz do referencial teórico psicanalítico freudiano. Os idosos entrevistados pareceram

se beneficiar do espaço para escuta de suas experiências, consideraram questões a respeito dos

seus sentimentos e forma de olhar para sua vivência da velhice e do adoecimento.

Considera-se essencial que os idosos em cuidados paliativos possam receber suporte em todas

as dimensões de seus sofrimentos, para que possam conviver com seu adoecimento em suas

singularidades e ter sua autonomia, biografia e narrativa respeitadas.

Palavras-chave: Envelhecimento. Idoso. Cuidados Paliativos. Doença crônica. Psicanálise.



ABSTRACT

BISCONCINI, Karen Pereira. Aging with chronic illness: experience of elderly people in
palliative care. 2022. 81 p. Dissertation (Master of Science) – School of Arts, Sciences and
Humanities, University of São Paulo, São Paulo, 2022. Corrected Version.

The aging of the population has been observed as a worldwide phenomenon and has increased

exponentially over the last few years, which has generated new demands and needs for action.

One of the scenarios that can be observed is the aging of people who do not fit into what is

seen as a possibility of active and healthy aging, because with the increase in life expectancy,

there is also the elderly population that is affected by chronic diseases. The provision of care

to people with chronic and life-threatening diseases is the focus of the Palliative Care

approach and philosophy, which aims to improve the quality of life of patients and their

families, through a multidisciplinary approach. Faced with the perception that this population

needs personalized assistance and spaces of care that take into account the particularity of

their aging, this research had as main objective to understand, from the narratives of the

elderly, the unique experience of being affected by chronic diseases over the long term. of

aging. The specific objectives were: to know the meanings attributed by the elderly to the

experience of aging; to identify the feelings that arise in the narratives of the elderly about

their illness process. It was a qualitative, exploratory research, with an intentional sample.

Nine elderly people who were affected by chronic diseases were interviewed. The number of

respondents was defined based on the saturation criterion in qualitative health research. The

research was carried out at the University Hospital of the University of São Paulo. The

method used in the research was clinical-qualitative (Turato, 2013). The results obtained were

categorized based on Bardin's content analysis (1977) and generated the following categories:

Conceptions and feelings of reaching old age, which demonstrates the way the interviewees

perceive their arrival in old age, always linked to an external marker event , since there is no

universal thing that can represent this moment; Significant losses and their multidimensional

repercussions, which highlights the complaints brought by the interviewees in relation to the

way they perceived losses related to old age and illness; Contact with finitude and looking at

death, which highlights the way the elderly consider the proximity of death and its influence

on the stage they live; Experiencing grief in the midst of illness and old age, related to the

interviewees' coping with what has affected them and what coping resources they have used.



The categories were non-aprioristic and derived from the analysis in the light of the Freudian

psychoanalytic theoretical framework. The elderly interviewed seemed to benefit from the

space to listen to their experiences, considered questions about their feelings and the way of

looking at their experience of old age and illness. It is considered essential that the elderly in

palliative care can receive support in all dimensions of their suffering, so that they can live

with their illness in their singularities and have their autonomy, biography and narrative

respected.

Keywords: Aging. Aged. Palliative Care. Chronic Disease. Psychoanalysis.
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1 APRESENTAÇÃO

Minha travessia pela temática explorada nesta pesquisa se iniciou muito antes de que

eu pudesse identificar meu desejo de estar inserida na pós-graduação enquanto mestranda. O

envelhecimento e suas repercussões sempre foram parte das minhas vivências, influenciada

por minha avó e sua relação com a vida. A velhice parecia lhe fazer companhia e não ser um

algoz como demonstravam outras pessoas em meu entorno. Não sei dizer se essa beleza com

que ela enfrentava a velhice, sendo uma idosa que convivia com a doença cardíaca desde os

trinta e dois anos, estava relacionada a maneira como ela olhava para a vida desde antes da

doença ou se ela sabia disfarçar suas dores para sempre espalhar sorrisos e brincadeiras,

tornando tudo a sua volta mais leve.

Meu percurso na pesquisa se iniciou oficialmente na graduação em Psicologia, mas

algo em mim sempre esteve conectado à curiosidade, criticidade, observação que a pesquisa

exige. Buscar compreender os significados por trás das ações e posicionamentos dos seres

humanos me encantou desde o início. Passei um ano na faculdade de Serviço Social, antes de

cursar Psicologia e esse tempo contribuiu de forma ímpar na maneira como as questões

sociais sempre estiveram presentes nos meus questionamentos, pois sabe-se que nós agimos

no mundo a partir de quem somos como sujeitos e nossa constituição como sujeitos está

intrinsecamente relacionada com o lugar de onde viemos e como viemos.

Durante a faculdade de Psicologia, sempre estive inclinada ao campo da Psicologia

Hospitalar, em uma ótica guiada pela psicanálise. Após minha graduação, na qual não houve

contato com a temática da velhice, fui desafiada pela especialização em Psicologia Hospitalar,

a estar em uma clínica que me requisitou estar perto da velhice não tão desejada, a velhice

adoecida. Eu atendia, na maior parte, pacientes idosos hospitalizados por decorrência de

patologias vasculares em um hospital de grande porte na cidade de São Paulo. A velhice se

tornou companheira do meu trabalho diário e ali fui compreendendo que a clínica

psicanalítica era possível diante do envelhecimento.

Nos anos seguintes me inseri no programa de residência multiprofissional e fui estudar

a saúde e a doença de idosos que estavam em cuidados paliativos, ou seja, idosos adoecidos e

que estavam posicionados diante da limitação de receber cura para o que lhes acometia. Nesse

momento, fui novamente convidada a olhar para o idoso que enfrenta o processo de adoecer e

a perceber como esse processo se faz, a partir da presença de equipes multiprofissionais,
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diversos modelos de assistências e inúmeras possibilidades. O olhar para a morte enquanto

processo e não mais como um evento, como eu tinha notícias anteriormente, se tornou parte

do meu cotidiano.

A interdisciplinaridade se fez essencial nesse processo, foi então que situei meu

trabalho e pesquisa ligado à importância do diálogo com outros saberes para o cuidado

multidimensional. Durante os anos de residência tive contato com disciplinas de Geriatria e

Gerontologia, o que contribuiu para que meu interesse na temática do envelhecimento

ganhasse ainda mais força. Minha inquietação e desejo pela pesquisa nascida nesse tempo foi

essencial para que eu chegasse a esse estudo.

Em um próximo momento fui inserida como psicóloga de referência do um

ambulatório de Dor Crônica de outro hospital público de grande porte. Nesse tempo, percebi

que mais da maioria dos pacientes que era encaminhada para a Psicologia por sentirem dores

crônicas, era idosa. O tempo de trabalho nesse ambulatório me instigou ainda mais na

temática da velhice de quem encontra uma doença em seu caminhar. Eu me perguntava, qual

o lugar que esses idosos possuíam na sociedade, se não aquele de quem “não produz”,

“precisa de ajuda”, “é dependente”, impressões e sentimentos que eles tanto me relataram em

atendimentos. Além disso, me via novamente atuando diante daquilo que não tem cura, que

escancara os limites para o ser humano e lembra da sua mortalidade. Era urgente encontrar

saídas inéditas para o sofrimento que eles experienciavam.

A partir desse período, não me via estudando algo que não tivesse relação com minhas

temáticas de maior interesse e por onde eu mais transitei ao longo dos meus anos de formação

em Psicologia. Fui ao encontro do meu desejo pela pesquisa, onde tenho articulado a

psicologia orientada pela abordagem psicanalítica, cuidados paliativos que me tornaram um

ser humano mais consciente das potências e impotências da vida e o envelhecimento, caminho

a ser percorrido por todos antes da nossa despedida da vida.

Essa pesquisa propõe um passeio pela literatura acadêmica e da psicanálise a respeito

do envelhecimento, que é parte do processo da vida de todo ser humano e condição de que

essa exista. Em complementação e seguindo a direção do meu objeto de estudo, trago algumas

questões que situam o ser humano em sua velhice, quando encontra e é encontrado pela

doença, processo que esse, ao qual dedico minha carreira desde seu início. Em um terceiro

momento trago algumas concepções a respeito da abordagem de cuidados paliativos sob a luz
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da psicanálise, enquanto um lugar possível para exercício de autonomia e alcance de um bem

viver apesar da dor e do sofrimento.

Após essa parte do trabalho, apresento objetivos, método utilizado na trajetória da

pesquisa e os resultados encontrados em minha pesquisa de campo, inserida em um hospital

de ensino público da cidade de São Paulo - SP, onde passei quatro meses e pude ser

atravessada pela experiência de velhice e adoecimento de idosos, acometidos por doenças

incuráveis e que eram elegíveis à abordagem de cuidados paliativos.
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2 INTRODUÇÃO

2.1 ENVELHECIMENTO ENQUANTO FENÔMENO HUMANO

O número de pessoas idosas na população mundial tem sido maior do que em anos

anteriores, esse envelhecimento tem aumentado de forma exponencial ao longo dos últimos

anos, o que tem gerado novas demandas e necessidades de elaboração e reformulação de

políticas públicas. Segundo dados divulgados em 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística (IBGE), a projeção é que nas próximas décadas a população de idosos no Brasil

supere sua quantidade, que atualmente é de aproximadamente 28 milhões de pessoas,

chegando ao dobro desse número (IBGE, 2018).

Há uma notada percepção de que algumas características da população têm

contribuído para esse aumento do número da população idosa em detrimento da quantidade de

pessoas jovens e crianças. Esse resultado é multideterminado e tem sua ênfase no declínio da

fecundidade e da redução da mortalidade no Brasil (VERAS E OLIVEIRA, 2018).

O critério utilizado para a decisão de que idade alguém passa a ser chamado de idoso

possui determinantes sociodemográficos, pois, segundo a Organização Mundial da Saúde

(OMS), nos países em desenvolvimento a população é considerada idosa a partir dos 60 anos,

enquanto nos países desenvolvidos a idade é de 65 anos. Sendo assim, no Brasil, legalmente

este conceito é definido a partir da idade cronológica de sessenta anos e para fins de aquisição

de alguns direitos previdenciários os de sessenta e cinco anos (ALCANTARA, CAMARANO

E GIACOMIN, 2016).

Todavia, é importante levar em consideração a idade biológica ou psicológica nesta

nomeação. Nesse sentido, a idade psicológica refere-se à: “relação que existe entre a idade

cronológica e as capacidades, tais como percepção, aprendizagem e memória, as quais

prenunciam o potencial de funcionamento futuro do indivíduo” (NERI, 2016).

Para Camarano (2013), a definição de idoso contém grande poder prescritivo, ser

nomeado como idoso faz referência a certa idade, mesmo que as características de

dependência associadas à velhice recusem esse status. Ao mesmo tempo, a sociedade é

responsável por alimentar expectativas em relação ao papel do idoso em sociedade e exerce

forças coercitivas para que esses papéis se cumpram independente das características

singulares dos indivíduos em questão.
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O processo de envelhecimento vem sendo estudado desde o início do século XX,

impulsionado pelo crescimento do número de idosos e pelo crescente interesse dos estudiosos

desde anos anteriores (NETTO, 2016). No início dos estudos a respeito do envelhecer havia

uma ênfase biológica e centrada nas questões de corpo e da depreciação deste ao longo dos

anos de envelhecimento.

O surgimento da Gerontologia enquanto área de estudo, salienta a necessidade de

pesquisas e atuações baseadas nas realidades do envelhecimento que avançam diariamente.

Esta área salienta que o fenômeno do envelhecimento é multifacetado e possui múltiplos

fatores em sua composição. Nesse sentido, o saber gerontológico tem objetivo de tratar

aspectos biológicos, sociais, psíquicos, legais, entre outros (NETTO, 2016).

Uma das questões levantadas pelos estudiosos busca compreender se a velhice é uma

das fases do ciclo vital e se inicia após a vida adulta, sendo a última fase antes do fim da vida,

ou se o ser humano inicia o processo de envelhecimento desde sua concepção (NERI, 2016).

Netto (2016) salientou que, as manifestações somáticas da velhice caracterizadas pela

redução da capacidade funcional, calvície, redução da capacidade de trabalho e resistência

podem iniciar a partir do fim da terceira década de vida, ou seja, antes da idade conhecida

pela sociedade como início da velhice.

Na busca de conceituar o processo de envelhecimento, Dardengo e Mafra (2019),

realizaram uma busca em trabalhos de diferentes autores, em que um dos conceitos mais

atuais destacado foi o de Araldi (2008): “Para entender o processo de envelhecimento é

necessário ter uma compreensão da totalidade e da complexidade do ser humano, pois cada

aspecto, seja   biológico,  cultural   ou   social   não   estão   desconectados” (p. 16).

Dardengo e Mafra (2019), sublinharam ainda que, o envelhecimento é composto por

um fator biológico, natural da vida. Constitui-se como um processo completo e dinâmico,

com a presença de mudanças morfológicas e funcionais ao longo do tempo e que variam de

indivíduo a indivíduo. É um processo influenciado pela visão individual e social da

compreensão do envelhecer. De acordo com esses autores esse processo é parte do

desenvolvimento humano, destacam que o conceito de velhice foi algo socialmente

construído.

Nesse contexto, Ariès (1981), historiador francês, identificou que o surgimento da

categoria nomeada como “infância”, trouxe um marco no campo do estudo sobre o

envelhecimento, pois trata-se da construção social de uma etapa da vida. Para esse autor, ao



20

identificar a infância enquanto um período de vida separado da vida adulta, reverberou de

transformações acontecidas na família e coloca o conceito de velhice enquanto uma categoria

social.

Para Camarano (2013), existem duas questões, a primeira diz respeito ao critério

utilizado para separar indivíduos em fases da vida e a segunda ao conteúdo da classificação do

indivíduo como sendo idoso. Segundo o critério de classificação, é possível agrupar

indivíduos a partir da presença de características semelhantes entre si.

Ao compreender o processo de envelhecimento como natural, universal e concorrente

ao desenvolvimento humano, caracterizado ainda por um declínio fisiológico e implicado na

diminuição gradual da probabilidade de sobrevivência do organismo. Fruto de determinantes

biológicos e ambientais, há um grande esforço dos cientistas para o estabelecimento de

padrões de envelhecimento. Atualmente, os mais conhecidos são a do envelhecimento

primário - senescência; envelhecimento secundário - senilidade e o envelhecimento terciário -

terminal (NERI, 2014).

Alguns autores ligados ao envelhecimento têm se questionado constantemente sobre

quais os conceitos mais adequados para se falar sobre envelhecer e como explanar sobre esse

processo tão complexo. O psicólogo Paul Baltes (1990), importante expoente do estudo do

envelhecimento mundial, propôs a definição psicológica de velhice bem sucedida, que

acredita na ideia de que os recursos psicológicos e sociais podem colaborar para diminuir

efeitos de risco de outras naturezas, bem como contribuir para o bem-estar subjetivo.

Ballesteros (2019) analisou o significado do termo “envelhecimento bem sucedido” do

ponto de vista semântico e gramatical. Salientou o chamado novo paradigma em gerontologia

nascido nas últimas décadas do século 20, chamado envelhecer bem e os termos inseridos

neste paradigma. Segundo sua pesquisa, os termos mais utilizados nos últimos anos foram:

“envelhecimento saudável” e “envelhecimento bem sucedido”.

O autor também demonstrou como os termos têm sido utilizados por diversos autores

e grupos de pesquisas a depender de algumas considerações. Ballesteros (2019) demonstrou

quatro domínios a respeito do bem envelhecimento em que considera saúde, atividade e

produtividade e que foram testados estatisticamente. Conclui que envelhecimento saudável

não é correspondente a bem sucedido, ativo nem a produtivo. Para ele, o conceito de

envelhecimento saudável contrapõe a definição multidisciplinar de saúde da OMS e tem

estado muito ligado à visão biomédica.
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Tesch-Römer e Wahl (2017) retomaram a conceituação inicial de Rowe e Kahn

(1997), que trazia consigo uma percepção do envelhecimento bem sucedido apenas sendo

possível a partir de três componentes: baixa probabilidade de doenças e deficiências; cognição

preservada e boa funcionalidade; bom engajamento social. Esse conceito estaria em contraste

com o “envelhecimento normal”. Com o aumento da expectativa de vida e a mudança no

modo como se envelhece, Tesch-Römer e Wahl (2017) propuseram um novo modelo, no qual

também se considerou o “envelhecimento bem sucedido com necessidades de cuidado”. Os

autores demonstraram proposições para conceituar envelhecimento bem sucedido e sua

viabilização prática.

Belloni e Cesari (2019), apresentaram as definições dos conceitos de “envelhecimento

saudável”, “envelhecimento ativo” e “envelhecimento bem sucedido” classificando-as como

sendo os termos mais utilizados atualmente para se falar de bom envelhecimento. Para os

autores o conceito de envelhecer bem deve ser compreendido não como ausência de doenças,

mas como a maior manutenção de capacidade funcional possível, além disso, preconizaram

que os profissionais de saúde e sistemas de saúde devem considerar a funcionalidade dos

idosos e sua história de vida.

Os três autores têm buscado compreender melhor o conceito de envelhecer bem e

como isso pode de fato ocorrer nas diferentes sociedades e sistemas de saúde. O conceito tem

se alterado ao longo dos anos, principalmente a partir das ideias de Rowe e Kahn (1997),

ambos os autores fizeram menção destes e de como suas ideias foram importantes no contexto

histórico do envelhecimento.

Ballesteros (2019) fez críticas importantes aos novos modelos que têm se organizado

diante do “envelhecimento bem sucedido”, segundo sua análise, quando se insere questões

biomédicas como fragilidade e capacidade funcional, se retorna a ideias originadas por Rowe

e Kahn (1997) e há certa tendência a um retorno a uma visão biológica em detrimento do

conceito ampliado e com foco no contexto social e econômico.

Em contrapartida, Belloni e Cesari (2019), enfatizaram as novas definições da OMS

(Organização Mundial da Saúde) como modelos recomendados e que tem levado em

consideração a diversidade do envelhecimento e a tendência de que com idosos vivendo mais,

há a presença de múltiplas morbidades e doenças crônicas ao longo da velhice. As

proposições de Tesch-Römer e Wahl (2017) parecem ir ao encontro com o que é analisado por
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Belloni e Cesari (2019), já que consideram importante o olhar para epidemiologia e novo

cenário de vida com mais anos, no entanto, de anos com maior probabilidade de adoecimento.

Se tomarmos velhice a partir do discurso médico, faz se necessário compreender que

velhice é o momento específico dentro do processo de envelhecimento, onde há reduções e

modificações do funcionamento de diversas funções do ser humano (MUCIDA, 2019). Já

Simone Beauvoir (1970) demonstrou dificuldade na definição de velhice, o que denota o fato

de que, mesmo a partir de pesquisas e buscas em outras áreas, há algo que escapa o sentido.

Para ela, haveria na velhice uma categoria social e para cada indivíduo um destino singular.

Para a psicanalista Goldfarb (1997), a velhice chega de repente, mas há algo que

motive essa chegada. Por mais que os anos passem e o envelhecimento esteja acontecendo,

não há nada, nenhum marcador interno que comunique o sujeito de que ele esteja agora1

velho. Segundo ela, podemos saber cognitivamente que somos velhos, mas não podemos

sentir essa velhice sem que algum acontecimento exterior a nós ocorra.

No início da obra de Freud (1904/2016), mais especificamente, nos textos “O método

psicanalítico de Freud” e “Psicoterapia” de 1905, há uma limitação explicitada por ele sobre o

tratamento de idosos. Segundo ele, a capacidade de desfazer conteúdos psíquicos seria muito

lento, além do fato de que o idoso teria um excesso de material psíquico acumulado, o que

traria certa paralisação da criatividade e das saídas inéditas do sofrimento.

Mais adiante, em sua obra (FREUD, 1915/2010) destacou que o inconsciente é

atemporal, ou seja, se o objeto na psicoterapia está relacionado à escuta do inconsciente, à

plasticidade dos pensamentos e aos conteúdos inconscientes não está necessariamente ligada à

idade, já que o inconsciente não segue a lógica do relógio.

Sentir-se velho ocorrerá a partir da inscrição de perda no sujeito, e será anunciado pelo

outro. Não há, portanto, uma idade cronológica para sentir-se velho, pois a velhice sentida no

sujeito não corrobora aos anos classificados pela sociedade. O espelho, as perdas da velhice,

como a aposentadoria, a chegada de doenças pode anunciar a velhice, no entanto, não

anunciam especialmente a morte, a fase da velhice não está estritamente relacionada com a

morte (GOLDFARB, 1997).

Para Goldfarb (1997):

1 Sujeito é utilizado neste trabalho no contexto da psicanálise, aquele que se constitui na relação ao Outro.



23

"A dificuldade principal para categorizar a velhice consiste em
que ela não é unicamente um estado, mas um constante e sempre
inacabado processo de subjetivação. Assim podemos dizer que na
maior parte do tempo não existe um “ser velho”, mas um “ser
envelhecendo”  (p. 9)

Nesta linha de pensamento, muitas vezes, é no período da velhice, que muitas doenças

aparecem, isso não significa que esta é sinônimo de adoecimento, mas é importante

reconhecer a presença dessa possibilidade (MUCIDA, 2019). Na velhice há variadas

alterações, ganhos e perdas, entretanto, a chegada dessa fase pode concretizar receios e

mudanças ligadas ao adoecer e às limitações muitas vezes impostas por esse processo.

2.2 QUANDO A VELHICE É ATRAVESSADA PELA DOENÇA

À medida que a expectativa de vida aumenta, algumas características precisam ser

observadas nesta população que agora vive mais. Segundo Guimarães e Andrade (2020), há

um aumento na proporção de anos vividos com multimorbidades, na população de 60 anos,

53,6% da expectativa de vida conta com multimorbidades e aos 75 anos, esse percentual

aumenta para 57,3%.

Em 2013, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), entre as pessoas de 60 a 64

anos, 9% relataram sofrer doença cardiovascular, entre 65 e 74 anos, o número sobe para

11,9% e as maiores de 75 anos, alcançam 13,7%. As doenças cardiovasculares são

responsáveis pela principal causa de morte e incapacidade na velhice (IBGE, 2014).

Outro fator que se soma à realidade supracitada é o fato de que os idosos, por terem

sua capacidade fisiológica de trabalho diminuída, acrescidas de uma ou mais doenças

crônicas, têm dificuldades em encontrar maneiras de enfrentar a competição pelo seu lugar

social anterior à velhice, esse fato dá origem à marginalização de muitos idosos (NETTO,

2016).

O relatório mundial de envelhecimento e saúde da OMS (2015), salientou que o

envelhecimento saudável é mais que a ausência de doença. Em geral, a manutenção de

funcionalidade torna-se parte mais importante nesse período. Nesse sentido, destacaram a

importância de focar na transformação dos sistemas de saúde que substituem os modelos

tradicionais curativos, baseados em doenças, por modelos que estejam centrados na atenção

integral dos indivíduos e suas necessidades (OMS, 2015).
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Na direção de proporcionar um envelhecimento saudável, como proposto pela OMS,

com maior protagonismo da pessoa idosa, é salutar que haja espaço para o idoso que

envelhece atravessado por uma ou mais doenças crônicas enquanto realidade diária. Dessa

forma, a integração entre saúde pública e estratégias clínicas preparadas para lidar com

doenças crônicas em idosos deve ser baseada nos padrões de multimorbidades e não em

doenças isoladas (GUIMARÃES E ANDRADE, 2020).

O perfil do idoso que tem uma ou mais doenças crônicas pode ser considerado

resultado da mudança de perfil epidemiológico que em concomitância com o envelhecimento

progressivo da população, passaram a ocorrer avanços tecnológicos e terapêuticos tornando

algumas doenças que anteriormente eram consideradas mortais, passem a ser classificadas

como doenças crônicas (MATSUMOTO, 2012). As doenças crônico-degenerativas têm sido

as principais causas de óbito no Brasil, tem maior incidência nos idosos do que nas pessoas

jovens (ANDRADE, 2018).

A condição de pessoa doente acresce algumas dificuldades, no entanto, estar adoecido

não é condição determinante para a qualidade de vida nesse período. Andrade (2018) destacou

a importância de manutenção de independência dos idosos mesmo adoecidos, talvez essa seja

uma das vias de potência para à velhice com qualidade mesmo na convivência com o processo

de doença. Outro ponto importante, trata-se da grande quantidade de idosos que estão doentes

e mal assistidos em sua saúde desde a vida adulta e entram na fase da velhice carregando

doenças e limitações prévias.

Segundo Veras (2005), as condições de vida nos países subdesenvolvidos contribuem

de forma importante na maneira como o envelhecimento ocorre, para ele, por vezes, o

envelhecimento é precoce, aumentando o número de limitações dos indivíduos muito antes do

tempo que se espera.

A população idosa é heterogênea e isso se refere às idades da faixa chamada velhice,

iniciando no Brasil em sessenta anos e seguindo a mais de cem anos, além de haver uma

grande diferença social entre os idosos, que acaba determinando ou contribuindo de forma

relevante na maneira como as doenças serão percebidas, diagnosticadas e cuidadas ao longo

da vida (CAMARANO, 2013; ANDRADE, 2018).

Outra discussão importante se dá na direção dos gastos dos cuidados em saúde, com

implementação de novas tecnologias e pelo crescimento da prevalência de doenças crônicas

que passam a durar por mais tempo indica a necessidade de discussões a respeito da
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reorganização do cuidado da população idosa (MOURA E VERAS, 2017). Muitas vezes, o

cuidado em saúde se liga à gravidade das doenças, às restrições provocadas nas atividades

diárias, deixando de lado o cuidado centrado na pessoa idosa e na sua percepção do que

vivencia (JUNIUS-WALKER et al., 2019). O que leva a crer que perguntar aos pacientes

quais problemas de saúde lhes importam pode orientar a equipe de saúde para as prioridades

de tratamento e problemas de saúde que necessitam de empoderamento (GUIMARÃES E

ANDRADE, 2020).

A velhice e o processo de envelhecer representam para vários idosos a perda de

funcionalidade, autonomia e independência (FREITAS, QUEIROZ E SOUSA, 2010). Trata-se

de um processo individual mas que tem atravessamentos sociais intrínsecos. A forma como

cada idoso percebe e encara seu processo de envelhecimento e as perdas advindas dele pode

se relacionar com a forma com que irá interpretar e conduzir seu processo de adoecimento.

No entanto, muitas vezes, não há um marcador para a velhice, a doença nessa fase pode

inaugurar sentimentos novos e ainda a serem elaborados.

A avaliação das equipes de saúde que fornecerão assistência aos idosos que adoecem

deve levar em conta que a velhice não é significado de doença e pode ser a primeira vez que

este indivíduo encara essa situação de fragilidade física. Os sofrimentos apresentados por

idosos que são diagnosticados com uma doença aguda ou crônica devem ser avaliados

sistematicamente e por uma equipe interdisciplinar, que tornará possível o cuidado adequado

e global dele e de sua família (SAPORETTI et al, 2012).

Uma resposta para estas questões pode ser encontrada na abordagem de cuidado em

saúde chamada de Cuidados Paliativos, que teve sua origem em Londres, a partir de Cicely

Saunders entre 1958 e 1965, com um estudo sistemático realizado a partir de relatos de

pacientes escutados por ela (MATSUMOTO, 2012).

2.3 SER UMA PESSOA IDOSA EM CUIDADOS PALIATIVOS: REFLEXÕES

PSICANALÍTICAS

Segundo a definição publicada recentemente pela OMS (2017), Cuidados Paliativos
podem ser definidos como:

“Abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes (adultos e crianças) e
suas famílias que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida.
Previne e alivia sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e
tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais ou espirituais.”
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Mesmo que por vezes, o aumento da longevidade seja tomado como um período

prolongado de boa saúde, existem poucas evidências que sugiram que os idosos apresentam

uma saúde melhor que os seus pais apresentavam quando tinham a mesma idade (OMS,

2015).

Cabe destacar os princípios dessa abordagem, que estão definidos como: 1. Promover

o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis; 2. Afirmar a vida e considerar a morte como

um processo normal da vida; 3. Não acelerar nem adiar a morte; 4. Integrar os aspectos

psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente; 5. Oferecer um sistema de suporte que

possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível, até o momento de sua morte; 6.

Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e a

enfrentar o luto; 7. Abordagem interprofissional para focar as necessidades dos pacientes e

seus familiares; 8. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da

doença; 9. Deve ser iniciado o mais precocemente possível, juntamente com outras medidas

de prolongamento da vida (MATSUMOTO, 2012).

Arantes (2012) destacou que, apesar da indicação de que Cuidados Paliativos sejam

ofertados a todos pacientes portadores de doenças graves, progressivas e incuráveis desde seu

diagnóstico, ainda não há disponibilidade de profissionais e serviços que dêem conta do

atendimento dessa população. Isso se reflete na dificuldade de encontrar equipes preparadas

além do fato de que nem todos os profissionais reconhecem a importância do

encaminhamento para essa abordagem no curso da doença e acabam optando, muitas vezes,

por encaminhamentos no fim da vida do paciente.

Desde o diagnóstico até a morte do paciente em cuidados paliativos, há algo dessa

abordagem a ser realizado pelas equipes interprofissionais. A importância dos Cuidados

Paliativos aumenta de maneira proporcional no curso da doença até que seja a única

terapêutica cabível no processo ativo de morte (CARVALHO, 2018).

Carvalho (2018) destacou que em cada fase de evolução da doença incurável, há um

conjunto de medidas a ser realizada. Ele separou essas fases em três grupos: 1. Início da

evolução da doença; 2. Doença em progressão ou em fase avançada; 3. Fase de terminalidade.

No início da evolução da doença o foco da abordagem de cuidados paliativos se dá em ações

paliativas voltadas para o estabelecimento de vínculo, comunicação e estará acontecendo em
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conjunto com o tratamento modificador, no segundo momento as intervenções estarão mais

voltadas para o controle de sintomas e na última fase, caberão intervenções focadas na

qualidade de vida, pautadas nos valores e biografia daquele que é cuidado.

A partir da identificação e da contextualização do paciente idoso diante do tempo de

evolução de sua doença, deve-se dar prioridade ao reconhecimento de sofrimento e dos

sintomas para tratamento (TORRES, BARBOSA E BRAGA, 2018). Muitos óbitos de idosos

acabam ocorrendo durante o período em que passam por doenças crônicas e com frequência

com múltiplas comorbidades, mas nem sempre esses processo de morrer é assistido de forma

adequada.

Estar passando por uma doença ou mais que tenha indicação da abordagem do

cuidados paliativos, independente da fase, inaugura no indivíduo a possibilidade do encontro

com a morte. Os pacientes hospitalizados ou que vivenciam um adoecimento ameaçador da

vida convivem com perdas diárias, em especial com a sensação de perda de si (OLIVEIRA et

al, 2019).

Ao que concerne à morte, Freud (1915/2010) ressaltou:

“a morte é também inconcebível, e, por mais que tentemos imaginá-la notaremos
que continuamos a existir como observadores. De modo que na escola psicanalítica
pudemos arriscar a afirmação de que no fundo ninguém acredita na própria morte;
ou, o que vem a significar o mesmo, que no inconsciente cada um de nós está
convencido de sua imortalidade.” (p. 230)

Segundo Kovács (2008), entrar em contato com perdas pelo adoecimento e contato

com a morte causam sofrimento e conseguir dar sentido a estas perdas têm caráter preventivo,

esse fato, torna essencial o trabalho com o luto antecipatório em programas de Cuidados

Paliativos. Luto antecipatório é definido como o luto que compreende o momento anterior à

morte (FONSECA, 2004).

O luto decorrente das perdas do adoecimento; não ser mais como era antes, depender

de alguém para executar atividades antes consideradas básicas e sem grande complexidade,

acontecem em paralelo ao luto relacionado à perda de si mesmo, do simbólico, da própria

morte, que não é algo concebível racionalmente, mas evidencia angústia e um encontro com o

desconhecido. Os posicionamentos subjetivos dos pacientes e familiares que vivem essas

experiências em si podem se ligar ao que Freud (1917 [1915]/2010) chamou de trabalho de

luto, em que o enlutado consegue depois do processo de elaboração, se ligar a novos objetos
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ou à posição melancólica, quando quem perde se confunde com aquilo que é perdido e

desenvolve um luto não saudável.

Cabe ao psicólogo ou psicanalista que compõe a equipe de Cuidados Paliativos um

olhar ao sofrimento psíquico enfrentado pelos idosos que passam paralelamente pelos

processos de adoecimento e envelhecimento. Para Freud (1930/2010), o sofrimento nos

ameaça a partir de três direções: o mundo externo, à medida que o mundo externo pode agir

contra nós com forças impiedosas; o relacionamento com outros homens e a fragilidade do

próprio corpo, que pode ser associado aqui ao adoecer e ao envelhecer.

Ser diagnosticado com uma doença incurável convoca o sujeito a uma mudança de

posicionamento subjetivo diante do que lhe ocorre, se ele toma o prognóstico de sua doença

como algo no campo da impossibilidade e não da impotência, é possível que ele consiga fazer

algo com o que a doença lhe traz (CASTRO-ARANTES, 2016).

Ao se depararem com o processo de atravessar uma doença que provavelmente os

levarão à morte, há uma série de mecanismos de defesa que se colocam em funcionamento.

Cada idoso lidará com a morte a partir dos recursos prévios que possui, bem como seus

familiares, que também passarão por suas fases de enlutamento, que não são estanques, se

alternam e podem variar de acordo com cada sujeito (CASTRO-ARANTES, 2016).

Ao se tratar da velhice, pode ser encarada como um dos nomes do real em psicanálise.

É um dos significantes que representa o sujeito para outro significante, pois tal sentido

somente se dá pela forma com que cada sujeito o inscreve em sua cadeia discursiva. Ou seja,

não há um significado universal que possa traduzir o que é a velhice, cada sujeito deverá ser

convocado a dizer como para si é ser velho ou estar envelhecendo, nem mesmo estar

adoecendo. É a partir daí que ele pode ocupar sua posição de contador da própria história

(MUCIDA, 2019).

O trabalho embasado pela psicanálise se situa então, em encontrar a partir do sujeito,

recursos que os sustentem para suportar a vida, os efeitos do envelhecimento e da finitude

(CASTRO-ARANTES, 2016). A psicanálise é um dispositivo aberto àqueles que sofrem e

querem construir um saber sobre o sofrimento (MUCIDA, 2019).

Nesse sentido, faz-se essencial a presença do profissional especializado na escuta do

sofrimento psíquico, para oferta de um trabalho que possibilite a saída inédita de cada sujeito

diante daquilo que lhe causa dor psíquica e lhe impede de alcançar o alívio necessário e

ressignificação para viver apesar da dor.
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A partir do exposto, a pergunta problema deste estudo é: têm sido possível singularizar

tais experiências nos idosos portadores de doenças crônicas, como esse processo se dá?
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

� Compreender a partir das narrativas de idosos a experiência singular de serem

acometidos por doenças crônicas ao longo do envelhecimento.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Conhecer os significados atribuídos pelo idoso à experiência do envelhecer;

� Identificar os sentimentos que surgem nas narrativas dos idosos sobre seu processo de

adoecimento.
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4 MÉTODO

4.1 TIPO DE PESQUISA

O estudo caracteriza-se como sendo uma pesquisa exploratória, de caráter qualitativo e

propõe compreender a experiência de envelhecimento de idosos com doença crônica em

cuidados paliativos.

Para que essa pesquisa pudesse ser iniciada, decidiu-se, após discussões e leituras para

aprofundamento na temática da metodologia, qual caminho seria seguido. A metodologia de

uma pesquisa é um passo essencial e diz o caminho a ser percorrido na busca de responder os

objetivos da pesquisa. A palavra “método” é originária do latim methodus e do grego

methodos, meta significa “através de” e hodos significa “caminho” (TURATO, 2013).

Esse estudo utilizou-se da metodologia de pesquisa clínico-qualitativa, conforme

Turato (2013) sinaliza, que esse método de pesquisa em sua definição se situa como uma

particularização e refinamento do método qualitativo genérico. Trata-se então do:

“estudo e as construção dos limites epistemológicos de certo método qualitativo
particularizado em settings da saúde, bem como abarca a discussão sobre um
conjunto de técnicas e procedimentos adequados para descrever e compreender as
relações de sentidos e significados dos fenômenos humanos referidos neste campo”
(Turato, 2013, p. 240)

Tal metodologia é um meio científico para conhecer e interpretar significações de

natureza psicológica e psicossocial que pacientes ou outras pessoas preocupadas com questões

que envolvem fenômenos do campo da saúde-doença experimentam (TURATO, 2013). Possui

grande utilização para conhecer universos com estrutura complexa, como questões íntimas

relacionadas a sentimentos, percepções, significados a partir da experiência de adoecimento

ou de decisões no campo da saúde.

Turato (2013) organizou esse método a partir dos métodos frequentemente utilizados

em pesquisas qualitativas, com seu viés compreensivo-interpretativo e sua junção, proposta

por ele, dos métodos clínicos, com maior utilização no campo da saúde e das teorias

epistemológicas advindos da área social. Por se tratar de um campo interdisciplinar, faz uso

desses saberes e das bases filosóficas da pesquisa qualitativa, além de inserir conceitos

básicos da psicanálise como referencial teórico para embasar a discussão dos resultados.

Em suma, o método clínico-qualitativo se organiza diante de três pilares: a atitude
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existencialista, clínica e a psicanalítica (TURATO, 2013). Nesse sentido, a psicanálise embasa

a interpretação do que é escutado desde a inserção no campo de pesquisa, além de ser a teoria

que dará arcabouço para a discussão do que é encontrado a partir da escuta qualificada do

pesquisador.

O método psicanalítico foi criado no interior do setting analítico, conforme proposto

por Freud, regulado pela associação livre, em transferência e por meio da escuta flutuante. No

entanto, há discussões crescentes a respeito do uso do método fora desse local, visto que os

sujeitos podem ser escutados a partir dessas três condições listadas em outros settings, como

no hospital. Além disso, é importante situar que tal escuta também pode ser utilizada em

situações que não sejam apenas analíticas, como no caso das pesquisas que o pesquisador se

insere a partir dessas condições em um contexto em que haja uma questão que se pretende

compreender (COELHO E SANTOS 2012).

Conforme Bassora e Campos (2010), na pesquisa clínico-qualitativa é essencial que o

pesquisador apresente conhecimento teórico e prático prévio ao contexto da pesquisa. É

necessário que haja familiaridade com o campo estudado e com as teorias que serão utilizadas

no desenvolvimento do estudo, assim, teoria e prática seguem como pontos concomitantes de

partida. Tal aspecto foi contemplado nesta pesquisa, já que a pesquisadora faz seu percurso

teórico e prático inserida no campo da saúde e hospitalar, com orientação psicanalítica há

aproximadamente dez anos.

Essa pesquisa se direciona ao campo da saúde e ocorre em particular no cenário

hospitalar. Por se tratar de um hospital ao qual a pesquisadora não está cotidianamente

inserida, foi necessário que se realizasse uma inserção efetiva para início da investigação.

4.2 LOCAL DE PESQUISA

A coleta de dados foi realizada com os pacientes assistidos pela equipe de Cuidados

Paliativos do Ambulatório do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU -

USP) e na enfermaria da Clínica Médica deste mesmo hospital.

4.3 AMBIENTAÇÃO E ACULTURAÇÃO
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Em um primeiro momento, a pesquisadora se colocou diante do ambiente em que as

entrevistas seriam realizadas, o hospital. Essa primeira etapa se nomeia como aculturação e

tem como propósito a ambientação da pesquisadora com a temática pesquisada e com os

possíveis participantes do estudo, além de ser essencial na calibração do instrumento de coleta

de dados.

Turato (2013) definiu ambientação como o processo do pesquisador de se adaptar ao

local institucional onde a pesquisa ocorrerá. Nessa etapa, a pesquisadora se adequou às

atividades rotineiras, conheceu as pessoas que frequentemente estão inseridas nesse cenário,

bem como, conheceu as tarefas desenvolvidas no ambiente e como elas se organizam de

forma cronológica e espacial.

Já a aculturação é definida como um fenômeno mais amplo do que a ambientação, ela

diz respeito ao “processo de assimilar ideias e costumes de uma sociedade para a qual

migramos e na qual ficamos imersos temporariamente, como costuma acontecer no caso de

um pesquisador, ou definitivamente, como nos casos de muitos migrantes” (TURATO, 2013,

p. 344).

Desse modo, a pesquisadora se inseriu no Ambulatório de cuidados paliativos do

Hospital Universitário (HU) da Universidade de São Paulo (USP), a fim de conhecer o

funcionamento desse cenário de assistência em saúde e assimilar como os processos

subjetivos e ambientais se organizavam. Os atendimentos no Ambulatório aconteciam nas

segundas-feiras no período vespertino, a equipe de assistência fixa era composta por uma

médica, uma residente de farmácia, uma assistente social, uma nutricionista. Além da equipe

fixa, a cada semana havia a presença de quatro a cinco internos do curso de medicina e alguns

residentes de farmácia. O ambulatório contava com o apoio técnico de outra médica, que

coordenava as atividades, além das enfermeiras do ambulatório da clínica médica.

Ao longo do tempo de ambientação e aculturação foi possível conhecer o fluxo de

atendimentos que aconteciam no ambulatório e a partir da percepção de limitações para a

construção da amostra, foi optado pela ampliação do ambiente de coleta.

Nesse segundo momento, foi iniciada a ambientação e a aculturação no ambiente da

internação do setor de Clínica Médica do mesmo hospital. Nesse ambiente foi possível

reconhecer o funcionamento e estrutura da assistência prestada e conhecer os profissionais

deste local. O setor de internação contava com duas enfermeiras coordenadoras, enfermeiras

assistenciais divididas em horários, técnicas de enfermagem, estagiários, residentes de
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nutrição, fisioterapia, além de médicos residentes e médicos assistentes, tornando a assistência

aos pacientes disponível por vinte e quatro horas.

Durante esse período, a pesquisadora conheceu as rotinas administradas pela

instituição, pelos funcionários e também pelos pacientes em questão. Foram realizadas buscas

em prontuário médico, conversas com funcionários administrativos e assistenciais,

observações, aplicação do questionário para aculturação e reuniões com a orientadora dessa

pesquisa.

4.4 CONSTRUÇÃO DA AMOSTRA

O conceito de amostra é amplamente utilizado em pesquisas quantitativas, nem

sempre é utilizado nas pesquisas qualitativas. Utiliza-se aqui este conceito de amostra,

alinhado ao que Turato (2013), sendo compreendido como uma parcela da população que é

selecionada mediante critérios determinados de acordo com os objetivos da pesquisa.

A amostra utilizada nesta pesquisa foi a proposital ou intencional, assim, a escolha é

realizada a partir das questões que se objetiva investigar e não somente pela conveniência, o

pesquisador seleciona a amostra a partir de seus pressupostos de trabalho, fica livre para

determinar aqueles cujas características podem, segundo seus critérios de pesquisador ofertar

informações a respeito do assunto estudado (TURATO, 2013). Nesse tipo de amostra,

diferente da amostragem estatística, que está focada na representatividade da amostra em

relação à população total, a amostra é composta por participantes que podem trazer

informações relevantes a respeito do tema estudado devido às suas características pessoais e é

composta por critérios gerais de inclusão e exclusão.

Neste sentido, os critérios de inclusão dos participantes foram: pessoas maiores de 60

anos, caracterizando assim, como idosos no Brasil; que tenham sido diagnosticados com

doença crônica e ameaçadora da vida; que aceitem participar da pesquisa e não sofram de

transtorno psiquiátrico grave, ou algum transtorno que impossibilite a compreensão das

perguntas realizadas. Além disso foi essencial que concordassem em participar da pesquisa

assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Já os critérios de exclusão

foram: não aceite do TCLE, participante que não esteja consciente e orientado, que possua

algum transtorno psiquiátrico grave e com idade inferior a 60 anos.
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Inicialmente a pesquisadora passou a frequentar o Ambulatório de cuidados paliativos

do Hospital Universitário da USP, onde acompanhou algumas consultas interprofissionais,

além de relatar aos profissionais daquele ambulatório sobre os critérios de inclusão e exclusão

estipulados para seleção de participantes. A cada dia de ambulatório havia em média cinco

pacientes agendados, destes pacientes, a pesquisadora realizava uma triagem inicial a partir da

agenda disponível no local, para selecionar os pacientes que eram maiores de 60 anos, após

esse momento, realizava-se uma busca em prontuário a respeito dos demais critérios acima

listados, além de discutir o caso com a equipe presente.

Com a participação semanal da pesquisadora, entre os meses de julho e novembro de

2022, os profissionais passaram a indicar possíveis candidatos à pesquisa. Quando a

pesquisadora identificava possíveis participantes, a mesma ao encontro com esses na sala de

espera do ambulatório e após a explicação inicial do caráter da pesquisa, fazia o convite de

participação. Foram identificados 26 pacientes maiores de sessenta anos na agenda do

ambulatório no período de coleta. Entre esses, quatro apresentavam diagnóstico de demência,

quatro estavam confusos no momento do exame psíquico, quatro recusaram-se a participar da

pesquisa, dois faltaram à consulta, um estava no Pronto Socorro por conta de uma

intercorrência de saúde, um foi a óbito na semana da consulta, oito foram embora do

ambulatório antes do convite e dois aceitaram participar do estudo.

A pesquisadora também fez a composição da amostra a partir da visita semanal à

enfermaria da clínica médica, onde estavam hospitalizados os pacientes idosos diagnosticados

com doenças crônicas e ameaçadoras da vida. Nesse contexto, a pesquisadora checava o censo

diário da enfermaria, a fim de selecionar os pacientes que poderiam ser parte da pesquisa. Ao

todo foram encontrados 22 pacientes idosos e diagnosticados com doenças crônicas. Entre

esses, 15 não foram abordados por não preencherem os critérios de inclusão na amostra terem

no momento devido à confusão mental ou indisposição física, sete pacientes foram abordados

e todos aceitaram o convite para inclusão no estudo.

O critério utilizado para composição dessa amostra foi o de saturação, neste caso, o

pesquisador determinou o fechamento do grupo de participantes a partir do momento em que

as entrevistas passaram a apresentar certa repetição no seu conteúdo. Tal critério não é um

consenso entre os pesquisadores na pesquisa qualitativa, no entanto, tem sido utilizado de

forma ampla e crescente (MINAYO, 2017). Nessa amostra, o tamanho foi atingido por meio
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de através do ponto de saturação, compondo nesse caso, nove idosos, sendo seis mulheres e

três homens.

O critério de saturação foi realizado a partir de uma avaliação teórica da amostra,

desde o início da coleta de dados. A partir das questões que o pesquisador desejava estudar,

que refletiam os objetivos da pesquisa, foi realizada uma análise que buscou o momento em

que pouco de substancioso aparecia no conteúdo das entrevistas, assim que esse ponto foi

reconhecido, as entrevistas foram interrompidas (FONTANELLA, RICAS E TURATO,

2008).

O grupo a ser estudado guardou indivíduos reunidos pela homogeneidade ampla, ou

seja, uma soma de características e variáveis em comum em todos os sujeitos que compõem

esta amostra (TURATO, 2013).

4.5 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

A coleta de dados foi realizada a partir da leitura e assinatura do Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) disponibilizado no (Apêndice B), que assegura a

concordância e disponibilidade do participante em ser entrevistado e ter seus dados fornecidos

na entrevista utilizados para fins acadêmicos.

Após a assinatura do TCLE, entrega de uma via para o participante e retenção da

segunda via pelo pesquisador, foi iniciada a coleta de dados sociodemográficos, guiada pelo

questionário contido no Apêndice A. Esse questionário foi elaborado pela autora e contém as

seguintes questões: idade, sexo, quantidade de filhos, moradia, atividade laboral, estado civil,

escolaridade, religião, diagnóstico, duração das doenças, tempo em cuidado paliativo,

internações e pontos na escala PPS.

Em seguida, foi aplicado o Palliative Performance Scale (PPS), em anexo. O objetivo

desta escala é a avaliação da performance do paciente em Cuidados Paliativos. A escala foi

criada a partir do instrumento Karnofsky e adaptada para pacientes em cuidados paliativos em

1996 pelo Victoria Hospice no Canadá. Possui onze variáveis de performance, a escala de

avaliação é do tipo likert, que varia entre 0 e 100, divididos em intervalos de 10. Trata-se de

instrumento utilizado em pacientes internados, consultas de ambulatório ou visitas em

domicílio. A aplicação auxilia na avaliação de prognóstico e tomada de decisões quando

associada a outras questões clínicas (MACIEL, 2012).
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Optou-se pela aplicação dessa escala para conhecer em que momento da doença e/ou

qual funcionalidade os participantes no momento da entrevista, já que todos os participantes

estavam sob os efeitos do adoecimento, caracterizando de forma mais particular a amostra

desta pesquisa.

Após a aplicação do questionário sóciodemográfico e da escala PPS foi iniciada a

entrevista (Apêndice A). Nessa etapa o gravador foi ligado, previamente autorizado, e os

participantes foram entrevistados a partir do roteiro de entrevista semidirigida, que foi

elaborado pela pesquisadora (Apêndice A). A função desse roteiro foi nortear as questões em

relação aos objetivos da pesquisa.

A entrevista semidirigida com perguntas abertas permite que haja uma ratificação da

adequação do roteiro previamente elaborado e incluir tópicos que antes não tenham sido

planejados, caso seja percebida alguma questão específica por meio de alguma ênfase

espontânea do participante entrevistado (FONTANELLA, CAMPOS E TURATO, 2006).

Durante todo o período de entrevista, foi estabelecida uma relação de respeito e

cordialidade com o participante, caso houvesse sinal de desconforto emocional importante,

seria disponibilizado o acolhimento e caso fosse necessário a interrupção desse processo,

assim seria realizado. Caso fosse necessário maior tempo para atendimento e

acompanhamento do caso, a pesquisadora, que também é psicóloga, se disponibilizaria para

tal. Em nenhuma das entrevistas houve a necessidade de seguimento psicológico posterior, no

entanto, foi possível perceber uma necessidade de fala importante nos participantes, que em

boa parte das vezes nunca tinham sido entrevistados ou acompanhados por psicólogos. No

momento das entrevistas, não havia psicólogos para atendimento no ambulatório de cuidados

paliativos, bem como, não havia nenhum psicólogo atuando na internação.

Durante as entrevistas iniciais, no momento de aculturação, foi percebida a

necessidade de exclusão de uma das perguntas que inicialmente fariam parte do roteiro. A

pergunta era: “Como tem sido a experiência de ser assistido por uma equipe de Cuidados

Paliativos?”. Tal pergunta foi excluída pois alguns participantes estavam em sua primeira no

ambulatório de cuidados paliativos e a entrevista foi realizada antes do acontecimento da

mesma, portanto, não conseguiriam se apropriar da experiência para descrevê-la. Além disso,

boa parte dos entrevistados inicialmente, não estava inserido dentro da equipe ambulatorial de

cuidados paliativos, apesar de serem pacientes elegíveis para tal.
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As temáticas abordadas durante as entrevistas foram: como os participantes percebem

seu envelhecimento e seu adoecimento, se havia relação percebida por eles em relação aos

dois processos, como se organizavam diante da vivência da velhice, do adoecimento e dos

efeitos percebidos como repercussões destes. O roteiro inicialmente apresentava as seguintes

questões: 1. O que significa envelhecer para você? 2. Conte-me sobre como é estar doente ou

conte-me sobre você e sua doença. 3. Você consegue identificar algum sentimento que te

acompanha nesse processo de doença crônica? Se sim, comente sobre ele. 4. Você utiliza

alguma estratégia para superar as dificuldades que encontra nesse processo? Se sim, qual?

4.6 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS

O conteúdo das entrevistas foi transcrito de forma integral e submetido a análise de

conteúdo (BARDIN, 2016). Segundo Bardin (2016), a técnica de análise de conteúdo prevê

três fases: 1) pré análise, 2) exploração do material e 3) tratamento de dados, inferência e

interpretação do conteúdo.

Na etapa de pré análise, o pesquisador separa e organiza o material para

operacionalizar a análise. Essa pré análise é realizada a partir da atenção flutuante, técnica tão

utilizada e essencial na clínica psicanalítica, nenhum conteúdo deve ser priorizado de

imediato. Nessa fase, há quatro etapas: leitura flutuante, escolha de documentos, formulação

das hipóteses e objetivos e por fim, referenciação dos índices e elaboração dos indicadores

(BARDIN, 2016).

Já na segunda etapa, a exploração do material, se define os sistemas de codificação

(categorias) e são identificadas as unidades de registro, que é a unidade de significação que

corresponde ao segmento de conteúdo tomado como unidade base. Essas unidades incluem

textos completos, palavras, parágrafos ou frases, são núcleos de sentido. O pesquisador

escolhe qual unidade de significação utilizar. Esta etapa é considerada importante pois

possibilita ou não a riqueza de interpretações e inferências.

A terceira etapa diz respeito ao tratamento dos resultados, inferência e interpretação.

Nesse momento ocorre a condensação e destaque das informações para a análise. A

interpretação deve ir para além dos dados manifestos, o pesquisador deve olhar para o

conteúdo latente trazido pelo entrevistado. Trata-se do trabalho com conceitos advindos da
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cultura estudada e da linguagem utilizada pelos participantes, e não só no conteúdo científico.

É preciso uma comparação entre os dados para verificar se há um conceito que unifique.

Para Bardin (2016), a categorização pode ser realizada a priori ou a posteriori, ou

seja, pode se organizar categorias a partir da teoria que embasa o estudo ou após a coleta de

dados. No caso desta pesquisa, a categorização se deu de forma não apriorística, abre-se um

leque de possibilidades de categorização, reagrupamentos e então chega-se na categorização

final, validado pela teoria utilizada pela pesquisadora que nesse caso é a psicanálise freudiana.

4.7 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA PESQUISA

O projeto de pesquisa em questão foi submetido ao Comitê de ética em Pesquisa

(CEP) da EACH-USP e do HU-USP. Somente participaram da pesquisa aqueles pacientes que

após leitura e explicação do TCLE, foram concordantes com seus termos. Os participantes

não foram identificados em nenhuma etapa da pesquisa para preservação do sigilo. Para

manter o anonimato os nomes dos participantes foram substituídos pelas expressões (P1 a P9).

O ambiente de sigilo foi respeitado, tendo optado por realizar a entrevista em salas do

ambulatório ou em espaços da enfermaria em que não havia a presença de outras pessoas,

além da pesquisadora e do participante.

Todos os preceitos éticos relacionados à Ética em Pesquisa com seres humanos foram

respeitados conforme a Resolução 510/2016.

O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (CAAE

47182621.0.0000.5390), com o nº de parecer: 4.785.274 e posteriormente, pelo Comitê de

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (CAAE:

47182621.0.3001.0076) com o nº de parecer: 4.852.289.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A apresentação dos resultados será em duas partes: a primeira destina-se aos dados

relacionados ao perfil sociodemográficos e aos dados referentes ao estado de doença dos

participantes e a segunda parte mostrará a categorização dos discursos advindos das

entrevistas seguidos da discussão sob o referencial teórico da psicanálise.

5.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS PARTICIPANTES

A pesquisa foi constituída por nove participantes sendo a maioria do sexo feminino

(seis participantes), a minoria era viúva, apenas uma tinha nível de escolaridade superior,

somente um não tinha religião, a maioria morava em casa própria, todos tinham filhos e a

maior parte não desenvolvia atividade laboral conforme apresentado na Tabela 1.

Cabe salientar que os participantes representam um recorte, já que todos são pacientes

de um hospital universitário, vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e em sua maioria

residentes de regiões próximas a este hospital, somente uma das participantes se vinculou ao

hospital por ser uma ex funcionária da universidade ao qual o hospital é pertencente.

Apesar das recusas obtidas em alguns dos convites realizados no ambiente

ambulatorial, todos os participantes que foram abordados em situação de internação foram

extremamente solícitos e desejaram participar com afinco da pesquisa. Havia ali uma

necessidade de falar sobre si, contar sua história e como eles percebiam o ambiente do

hospital. Todos os participantes destacaram a importância da rede de saúde em suas vidas e

como esse suporte tem feito diferença na maneira como enfrentam seu processo de

adoecimento.

A maior parte dos entrevistados não realizam atividades laborais no momento, alguns

deles mesmo aposentados sinalizaram necessitar do trabalho para conseguir alcançar o valor

mínimo para pagamento de suprimentos tão necessários nessa fase, como remédios, fraldas e

curativos. Os entrevistados que não trabalham, em sua maioria dependem exclusivamente do

valor de suas aposentadorias, que sinalizaram ser muito pequeno para todos os gastos básicos

que possuem.
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Tabela 1. Características sociodemográficas dos participantes

Idade Sexo
Estado

Civil Escolaridade Religião Moradia Filhos

Atividade
laboral

atualmente

P1 73 Feminino Divorciada Médio completo Católica Própria 2 Não

P2 70 Masculino Casado
Fundamental

completo Católico Própria 5 Sim

P3 82 Feminino Viúva
Fundamental
incompleto Evangélica Alugada 7 Não

P4 65 Masculino Divorciado Médio completo Não possui Própria 3 Não

P5 87 Feminino Casada
Fundamental
incompleto Espírita Própria 8 Não

P6 67 Feminino Casada
Fundamental

completo Espírita Própria 2 Não

P7 63 Feminino Divorciada
Superior
completo Católica Própria 1 Sim

P8 87 Feminino Viúva
Fundamental
incompleto Católica Própria 14 Não

P9 77 Masculino Casado
Fundamental

completo Católico Própria 4 Não

Quanto à Tabela 2, observa-se que as doenças do aparelho cardiovascular foram

predominantes, o tempo de doença variou de um a 20 anos. A grande maioria dos

entrevistados se viu adoecido nos últimos anos, o que corresponde ao tempo cronológico da

velhice. Apenas um paciente não foi internado no último ano e a pontuação da PPS variou

entre 50 a 80.

Esse número parece ir de encontro com dados epidemiológicos registrados pelo

Ministério da Saúde entre 1980 e 2001 e pelo IBGE, entre 1991 e 2000, que demonstraram

que as maiores causas que levam idosos à óbito estão relacionadas com doenças do aparelho

circulatório. Os idosos entrevistados, tinham sua capacidade funcional na maioria (seis

participantes) reduzida (menor ou igual a 70), estavam acamados no leito de hospitalização ou

sentados em poltrona ou cadeira de rodas. O que corrobora com o fato de que na velhice

acompanhada do adoecimento, boa parte das dificuldades encontradas está relacionada à

dependência de outras pessoas, como os familiares, tornando extremamente relevante o apoio

da rede de saúde e a escuta psicológica a essas cuidadores informais e formais.
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Tabela 2. Características dos diagnósticos e funcionalidade dos participantes

Participante Diagnósticos atuais
Tempo de

doença
Internações no último

ano PPS atual

P1 IC, HAS, Cancer 2 anos 2 50

P2 ICC 21 anos 4 80

P3
DPOC, HAS, Hérnia de

hiato 2 anos 2 70

P4 DM, HAS, IRC 10 anos 1 50

P5
Artrose, HAS, DM, ICC,

Osteoporose 15 anos 5 60

P6 IC, DM, Artrite 5 anos 0 80

P7 DM, HAS, IRC 8 anos 3 50

P8 IAM, HAS, ICC, DM 20 anos 1 50

P9 IRC, Leucemia 1 ano 1 70

5.2 A COMPREENSÃO DOS DISCURSOS

Os discursos dos participantes foram classificados em quatro categorias:

Concepções e sentimentos da chegada na velhice; Perdas significativas e suas repercussões

multidimensionais; Contato com a finitude e olhar para a morte; Vivenciando o luto em meio

ao adoecimento e à velhice.

5.2.1 Concepções e sentimentos da chegada na velhice

O processo de envelhecimento apresenta ao ser humano uma série de mudanças nas

mais variadas dimensões de sua existência, algumas dessas mudanças já foram explicitadas

por diversos autores (NETTO, 2013; NERI, 2013; DARDENGO E MAFRA, 2016). Neri

(2014) destacou que, em termos biológicos, trata-se de um processo natural e universal,

caracterizado pelo declínio fisiológico e diminuição gradual da probabilidade de

sobrevivência do organismo. Em um estudo realizado por Dardengo e Mafra (2019), foi

possível compreender que para os mais variados autores, a velhice é considerada como um

estado ou uma fase, enquanto o envelhecimento como um processo.

A velhice é a última fase do ciclo vital, no entanto, não há como definir por meios de

características físicas, psicológicas, sociais, culturais e espirituais quando ela de fato se inicia

(NETTO, 2016). Essa fase pode ser marcada por algumas mudanças importantes, entre elas,
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questões somáticas e perdas funcionais, mas é importante ressaltar o caráter singular de cada

velhice e de como cada indivíduo percebe ou se apropria dessa fase da vida.

Na fala dos entrevistados é possível identificar que o início dessa fase parece não ter

relação direta com a idade cronológica adquirida aos sessenta anos, mas estar atrelado por eles

a eventos que ocorreram ao longo do tempo, como a chegada do adoecimento ou ser avó:

“Eu não sentia o envelhecimento.O passar do tempo, da idade, sim, eu sabia que
tava avançando, que eu tava na fase aí de uns 70 anos, então já era pra se sentir, já
era avó, bisavó com 70 anos. Então eu tenho dois netos e dois bisnetos. Não sei se
eu não tive tempo, não percebi o envelhecimento, mas eu sei que o fato é que não me
incomodou, não me chamou atenção.“ (P1)

“Olha, eu lembro que eu percebi que eu tava envelhecendo, quando eu comecei com
a artrose, eu tinha sessenta e poucos anos. Artrose no joelho, começou no joelho. Aí
eu corri atrás, era num joelho, depois passou pro outro. Quando eu vim conseguir
uma cirurgia, já tinha passado 15 anos. Olha minha filha não é fácil.” (P5)

“Eu não percebi que tava envelhecendo. Eu percebi depois que eu fiquei doente
assim, aí eu percebi. Do contrário eu não percebi nada.” (P6)

O adoecimento parece deflagrar o início de uma nova fase de vida para os

entrevistados, a chegada da velhice passa a ser anunciada e reconhecida a partir do momento

em que se percebem adoecendo e deixando de serem como eram antes.

Mucida (2019, p. 27) destacou que “o sujeito vê o seu envelhecimento, sua velhice,

pelo olhar do Outro ou ele se vê velho pela imagem que o Outro devolve”. Não existe para o

sujeito algo palpável sinalizando sua velhice.” A autora destaca que a categoria social da

velhice não fala sobre a singularidade de cada sujeito, portanto, a cronologia pode ofertar

indicações a respeito de aspectos fisiológicos e sociais, mas isoladamente não consegue dizer

como cada sujeito vivencia essa experiência.

A percepção dos participantes sobre suas velhices, é desvinculada de sua idade

cronológica, o que vai de encontro com o que foi postulado por Freud (1915/2010):

“Os processos do sistema inconsciente são atemporais, isto é, não são ordenados
temporalmente, não são alterados pela passagem do tempo, não têm relação
nenhuma com o tempo. A referência ao tempo também se acha ligada ao trabalho do
sistema consciente.” (Freud, 1915/1910, p.128)

Nota-se que por mais que os participantes estivessem envelhecendo há algum tempo, a

velhice foi atrelada por eles como algo indissociável ao adoecimento e as alterações trazidas
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por ele. Segundo Goldfarb (1997), o sujeito percebe que entrou no processo de

envelhecimento quando passa por uma experiência intensa que aponta para a perda de

funcionalidade do corpo, como quando é acometido por uma lesão física, sofre uma queda na

rua ou recebe o diagnóstico de uma doença.

Nesse sentido, cabe ressaltar a conceituação da constituição do sujeito trazida por

Lacan (1966/1998), com o desenvolvimento da metáfora do estágio do espelho, que seria o

momento em que a criança se percebe na totalidade, a partir do olhar dos pais e seus

investimentos de esperanças e expectativas. A criança passa a ter um corpo não só orgânico,

mas também investido com a líbido externa, nesse tempo o esquema corporal é construído,

bem como uma imagem corporal inconsciente, trata-se do Eu especular.

Segundo Goldfarb (1997) há uma distância entre a imagem que temos do nosso

próprio corpo e a imagem que o espelho nos mostra. Na primeira experiência frente ao

espelho há o reconhecimento de potência e esperança dos pais, a autora retoma a metáfora de

Lacan e chama de uma experiência de espelho positivo, além de destacar a importância desta

na constituição de identidade. Já no processo de envelhecimento, o sujeito passaria por uma

fase de espelho negativo, já que o reflexo de si que vê no espelho e no olhar do outro, não

seria mais repleto de esperança e sim, de declínio físico, desvalorização social e proximidade

da morte (GOLDFARB, 2006).

A imagem destacada pela velhice parece estar sempre fora do idoso, mesmo que ele

saiba racionalmente, que trata-se de sua imagem refletida, há uma certa incompatibilidade ao

idoso que se vê. A imagem do espelho não corresponde à imagem presente na memória, que

está ligada ao Eu especular, mas antecipa e/ou confirma a presença da velhice em nós, é algo

que apavora e que também tem ligação com o que nos é familiar (GOLDFARB, 1997).

A respeito dos sentimentos relacionados pelos participantes a chegada do

envelhecimento citam-se as seguintes falas:

“acho que a velhice vai chegando, a gente não vai fazendo aquilo que a gente quer.
Antigamente eu não pensava o dia de amanhã. Hoje eu já penso.” (P2)

“É horrível. Antes de envelhecer você faz tudo né. Aí você envelhece e não tem mais
força. eu viajava, eu ia pra Bauru eu ia pra Jundiaí. Eu ia pra Caieiras. Eu fui pra
Bauru sozinha, de ônibus. Não vou mais. Até isso eu já fiz. Não faço mais.” (P3)

“Ah muito triste. Pra mim tá sendo muito triste. Eu pensei que ia ser diferente, mas
do jeito que eu tô, não poder fazer nada, não poder trabalhar, só fico em casa, é
muita tristeza. Eu me sinto muito deprimida, muito, muito.” (P7)
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Pode-se observar nas falas acima, sentimentos negativos a respeito da chegada da

velhice, alguns participantes conceberam aspectos difíceis relacionados a perda de

funcionalidade, a necessidade de refletir sobre as consequências dos comportamentos que

emitem com maior frequência do que antes da chegada dessa fase, além de, ressaltar que não

era dessa maneira que imaginava passar por esse momento. A forma como percebem as suas

velhices parece estar relacionada com o adoecimento, pois parece haver uma tendência de

representar imagens negativas da velhice para alguns participantes, tais percepções

corroboram com o que foi explicitado no estudo de Jardim et al (2006).

Segundo Jardim et al. (2006), apesar dessa tendência, isso vai depender do contexto

sociocultural de cada participante pois a velhice e o envelhecimento são processos

atravessados e construídos de forma social, cultural e psicológica. Para os autores, mesmo

com a presença do adoecimento, pode haver outros sentimentos e percepções a respeito da

velhice. O que é percebido também nas falas dos participantes:

“Envelhecer pra mim, no meu ponto de vista, é uma coisa rotativa. É pra todo
mundo. Se ninguém envelhecesse, o mundo tava repleto de gente. Por isso que tem
que ter esse ciclo. É esperado. Tem gente que não aceita isso aí, mas é esperado.”
(P4)

“O que significa envelhecer.. oia, eu aceito normal. Porque a gente, eu acho que a
gente não vai ficar novo toda vida. Então conforme os anos vão passando, a gente
tem que envelhecer. E tem que aceitar.” (P5)

“Uma vitória na vida né. Ah porque você conseguiu vencer, muita coisa né. Chegar
na velhice é uma vitória. Passou muito trabalho, muita coisa. Agora é uma vitória
na vida.” (P6)

“Pra mim, é uma vida longa, porque eu já vivi muitos anos, esse tempo que tô te
dizendo e ainda quero viver mais, porque a vida é boa, quando a gente vai, não vem
mais.” (P8)

As falas enunciadas acima demonstram que a percepção e os sentimentos a respeito da

velhice e do processo de envelhecimento são encarados por alguns idosos como um momento

natural e que já era esperado como parte do ciclo vital. No entanto, é importante situar de que

maneira os participantes apresentam a compreensão de que esse momento é algo a ser aceito e

não questionado ou refletido. Pode haver aí a tentativa de defesa psíquica a respeito das

estranhezas e mudanças que aparecem a partir da velhice e que podem trazer sofrimento,
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evitando-se de olhar para outras nuances dessa fase, ou de fato seja uma saída inédita a

respeito do sofrimento desses sujeitos.

Uma das maneiras com que a velhice demonstra seus sinais para os idosos é por meio

de alterações corporais. Segundo Goldfarb (1997), antes mesmo da velhice chegar, esses

sinais já se anunciam e o sujeito assiste de maneira impotente essas mudanças, nesse

momento se lançam uma série de mecanismos elaborativos destinados a incluir na instância

egóica o corpo que agora parece estranho até a velhice avançada.

A respeito da noção de corpo, Dolto (2017) conceituou que o corpo é mediador entre o

sujeito e o mundo e diferencia esquema corporal de imagem inconsciente do corpo. O

esquema corporal é a realidade como o corpo se apresenta, comum a todos de determinada

época ou cultura, é estruturado mediante aprendizado, é consciente, pré-consciente e

inconsciente. Já a imagem do corpo é singular e única a cada sujeito, está ligada a sua história

e como o sujeito a constrói, depende da história libidinal do sujeito desejante e pode ser

considerada sua encarnação simbólica.

Os participantes falaram sobre as percepções das alterações corporais advindas na

velhice:

“Essa fase agora parece que eu tô melhor, mas eu achei que eu envelheci
fisicamente. Eu embora esteja com 72 anos agora, aos 70 anos eu não tinha uma
aparência de 70. Parecia que eu tinha 60, 60 e pouco, até menos que 65. Eu tinha
aparência mais jovem, mas assim conservada.” (P1)

“Ah sim a imagem da gente, hoje é mais acabada né. Eu já pinto meu cabelo, a
minha esposa é cabeleireira, aí ela mesmo dá um brilho. Ah eu.. ela que falou, ah
vamo melhorar a imagem e tal. (P2)

“Há pouco pegava saco de cimento de 50Kg, pegava, colocava na cabeça, não
sentia nada. Tinha até prazer de carregar. Mas a energia da gente vai se acabando,
vai se acabando, quem pegava 50 agora não pega nem cinco.” (P9)

O sujeito idoso passa a se deparar com as novas maneiras com que o corpo se

apresenta a ele, isso inclui uma dimensão especular e seus efeitos mais variados, como sua

percepção da própria imagem, o reconhecimento de falhas no seu sistema orgânico e a noção

de finitude. Há algo que remete ao que é familiar mas, ao mesmo tempo, é estranho.

Freud (1919/2010) demonstrou por meio do conceito de Unheimliche, ou o que é

inquietante, essa sensação vivenciada a respeito de algo que tem algo familiar e estranho ao

mesmo tempo. Trata-se da inquietação advinda de algo que um dia foi familiar retorna após
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ter sido recalcado e que causa sentimentos de medo e/ou horror. O inquietante seria tudo o que

deveria permanecer secreto, oculto, mas apareceu.

Nesse sentido, pode-se relacionar as sensações que o idoso vai enfrentar quando se

percebe sendo atingido pelas mudanças corporais próprias do envelhecimento e as perdas

funcionais. Mesmo que sejam esperadas, há algo da ordem do que é temido e que causa certa

inquietação quando se concretiza. Talvez haja aí, uma disparidade entre a imagem

inconsciente do corpo e a imagem que o espelho lhe mostra (GOLDFARB, 1997).

Cherix (2015) apontou que o corpo antes tido como fonte de prazer e lugar de

circulação, ação e relacionamentos pode no momento da velhice se tornar causa de limite,

sofrimento e frustração. Percebe-se a dicotomia entre um psiquismo desejante e um corpo que

não consegue ser meio para satisfação de desejo. Essa percepção fica demonstrada nas falas

das participantes:

“Não esqueci das coisas do meu trabalho, tudo o que eu fazia lá ainda tá muito
presente na minha cabeça, mas meu corpo não dá mais pra trabalhar, pra voltar.
Então eu falei que eu não volto mais, você pode ter certeza que mesmo se eu possa
sarar, que eu possa melhorar muito, eu não tenho condições de voltar a assumir o
compromisso. Aí as patroas disseram, vamos voltar a falar sobre isso, tenho certeza
que você vai mudar de ideia. Mas não é a ideia, é o corpo. (P1)

“Se eu envelhecesse e não tivesse isso, a minha cabeça tá ótima, e graças a deus, eu
tenho isso de bom. Também é só isso que eu tenho de bom, a minha cabeça, porque
o resto. Tá um resto mesmo, entendeu.” (P5)

A maneira como os participantes percebem as diferenças que aparecem no seu corpo

atual, que agora não consegue corresponder a alguns desejos e salienta indícios de falhas ou

funcionamentos diminuídos, parece ter relação com suas visões de mundo, formas de

nomeação e simbolização presentes em seu funcionamento psíquico e, que também estão

atravessados pela forma com que se alocam na sociedade, nos papéis desenvolvidos

socialmente, identidades que possuíam antes e depois do envelhecimento.

Em o mal estar na civilização, Freud (1930/2010) destacou que o trabalho envolve

líbido, pulsão, amor, agressividade e é algo da ordem da necessidade para que os sujeitos

consigam se organizar em sociedade e obter o que precisam dela, além do ponto importante

na sublimação da líbido do sujeito. Ele salientou que a atividade profissional pode constituir

satisfação quando a sublimação torna possível o uso de impulsos e instintos pré existentes o

que tornaria assim, uma escolha realizada de forma livre.
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O trabalho aparece nas falas dos participantes como algo importante e que configura

seu modo de agir no mundo e a partir dele:

“Eu nunca reclamei pra trabalhar. Trabalhava a noite, trabalhava de dia e não
reclamava. Fui bem conceituado no emprego, então, não tenho o que me queixar
não.” (P4)

“Eu tinha oito anos e já trabalhava, trabalhava na casa da patroa do meu pai, a
dona Cizira, eu dava café, arrumava, lavava a loucinha dela, 8 anos eu tinha. Então
eu sempre trabalhei pra ajudar em casa.” (P7)

“Eu lutei muito, de trabalho, de pesado, eu sei contar tudo. De enxada, de foice, de
arrancar mandioca, de tudo. Eu sempre fui da roça e a gente da roça sabe como é a
vida de roça, eu levantava de madrugada, quebrava licuri. É uns coquinhos. Você
vendia, quebrava ele, e vendia o bago. Eu ia deitar meia noite, pra fazer essa
quebração de licuri.” (P8)

Os participantes destacaram o trabalho como algo essencial em suas vidas, relataram

como essa dimensão laboral ocupou suas vidas desde cedo e, muitas vezes, moldou a maneira

como se percebem em sociedade. É por meio de sua atividade de trabalho que conseguem

falar de si e de sua potência, bem como, de sua atual (im)potência diante de alguns aspectos

da vida e sua capacidade de resolução de problemas e situações.

Freud (1930/2010) falou do trabalho como certa mola que impulsiona as criações

culturais e o vê como a principal forma de inscrição de um sujeito em sociedade. O trabalho

fornece lugar seguro em uma parte da realidade e na vida social, trata-se de uma forma de

deslocamento de grande quantidade de componentes libidinais narcísicos, agressivos ou até

eróticos. Há um papel de justificação da existência em sociedade no trabalho.

Os participantes enfatizaram em suas falas como o envelhecimento tem sido

atravessado pela saída do trabalho de suas vidas e a saudade que alguns deles possuem. Assim

como há um ponto de segurança na ocupação de uma atividade laboral, há a percepção de que

a identidade antes vinculada com o exercício do trabalho, parece estar hoje vinculada com o

não exercício deste:

“Eu me sentia bem, eu trabalhava porque eu gostava do que eu fazia, eu gostava
dos clientes, eles também gostavam muito de mim, me tratavam muito bem. Tanto é
que tinha clientes que a gente ia almoçar junto, tinha clientes que a gente ia tomar
café lá na praça, ou então elas pediam comida japonesa e a gente almoçava junto,
fazia um piquenique lá. Então tem coisas assim que, pra mim foi uma época muito
boa. Mas só que agora, eu falei pra elas que eu não volto, que elas não esperem.
(P1)
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“Eu trabalhava. Eu era doméstica primeiro, depois que meus filhos nasceu, pra não
deixar eles com outras pessoa olhando, eu parei de trabalhar e passei a trabalhar
de faxineira. Eu limpava prédio da Cohab e eu levava eles comigo, pra não deixar
eles com ninguém. Aí depois que eu entrei no corte e costura, aprendi a costurar, só
que agora eu não enxergo pra fazer nada.” (P6)

“A pobreza faz tudo, eu trabalhei desde criança, trabalhava com tudo que podia
fazer e agora tô parada sem fazer nada.” (P8)

As falas apontaram a mudança do status do corpo e desse corpo que antes era potente

para o trabalho, mas hoje não consegue exercer aquelas atividades. Não é mais possível

trabalhar porque não se enxerga como antes, não há força física ou não há a mesma qualidade

de uso da memória. Por mais que haja um inconsciente, não submetido ao tempo e suas

condições, há um corpo que padece e demonstra suas marcas diariamente no processo de

envelhecimento desses sujeitos.

Segundo Cherix (2015) para que seja possível aceitar a nova apresentação oferecida

pelo corpo que agora é estranho e limitador, o sujeito precisa abrir mãos de alguns ideais

narcísicos que carrega consigo desde os primórdios de sua constituição e construir projetos

que oferecem satisfação dentro dos novos limites impostos pelo corpo e pela sociedade.

Trata-se do processo de reposicionamento subjetivo que só pode ser realizado a partir de

mudanças intrapsíquicas profundas que encontrem respaldo no olhar do outro.

Para Goldfarb (1997), “um sujeito bem harmonizado nas suas instâncias psíquicas

encontra sempre como se defender das surpresas do espelho” (p. 36). Pode-se entender que

alguns participantes se utilizam do humor como mecanismo de enfrentamento da situação de

sofrimento que os limites corporais lhe têm trazido, bem como, alguns acabam demonstrando

certa exacerbação das falas sobre esse corpo que agora falha como forma de expressão do

sofrimento que vivem.

A chegada na velhice pode abrir espaço para novas percepções a respeito do corpo,

muitas vezes, marcada de maneira negativa, a partir da retirada de força, função ou agilidade

que antes passava ilesa, como se fosse parte natural do corpo (GOLDFARB, 1997). O corpo

velho evidencia preocupações, perdas, queixas que antes não estavam presentes, isso passa a

gerar um registro novo, agora há algo estranho, que ameaça e que irrompe como fonte de

atenção.

A partir das inúmeras alterações e redirecionamentos exercidos pela velhice, há a

necessidade de mudanças no cotidiano, a incorporação de novos costumes, como o cuidado
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com a alimentação, as restrições advindas desse cuidado, a inserção de recursos para auxiliar

a marcha que antes era funcional.

Algumas mudanças que a velhice trouxe para os participantes ficam expressas nas

seguintes falas:

“Antigamente eu não pensava no dia de amanhã. Hoje eu já penso. Foi que eu
deixei de comer, que mexe na minha diabete, é o macarrão. Eu como macarrão 1, 2
vezes por mês. Principalmente com molho. E eu pra mim, macarrão tem que ter
molho, aí eu já recuo. Eu deixei de jantar acho que faz uns três anos. Eu mesmo
decidi, falei a partir de hoje eu não quero mais janta não. Minha esposa até
brincou, ah não é possível. A hora que você ver uma carne assando.. eu falei, por
mim pode colocar a carne, a minha parte eu dou pra qualquer um de vocês aí. Eles
dão risada. Não quero não.” (P2)

“Uma cerveja de vez em quando você toma tal. Esse negócio todo. Mas, no ritmo de
antes não. Antes era de caixinha de cerveja, hoje em dia.. são duas, três.. se é
quando toma ainda. É o ritmo. O ritmo teve que diminuir.” (P4)

“Meu Deus minha casa era cheia de gente, além de oito filhos, ainda tinha mais os
amigos, porque eu preferia que os amigos viessem na minha casa do que meus filhos
na casa de amigo que eu nunca gostei. Meus filhos foram criados assim, dentro de
casa, saindo pra trabalhar, quando era final de semana, aí vinha amigo, amiga. Eu
preferi assim, eu fazia almoço pra todo mundo, preferia meus filhos todos perto de
mim. Mas aí eles casaram e eu não posso ficar com todo mundo na minha casa?
Quer dizer, essas coisas deixa, a gente assim, que a gente podia agora na velhice. a
gente sair, passear, não dá.” (P5)

“Ah eu saia pra trabalhar, final de semana ia pro shopping, ia fazer compra,
adorava ir na 25 de março. Sempre lá na 25. Sabe, ir almoçar fora, eu morava
sozinha né, porque mesmo ele tando em casa ele tava trabalhando. Ia almoçar fora,
tava sempre sabe, agora eu só fico entocada dentro de casa, mais nada, mais nada.”
(P7)

“Eu fumava, tem uns trinta e poucos anos que eu deixei de fumar. Porque eu vi que
não tava caindo bem a mim, aí eu deixei de fumar. Mas eu fumava fumo de corda.
Não era desses cigarros daqui. Eu fazia lá, corta o fumo e fazia. O meu cigarro era
fininho, eu tirava um trago, um cigarro eu fumava duas três vezes. Eu só sento,
levanto da cama e sento lá no sofá e pronto. Não faço nada. Não estendo uma
roupa, não pego uma roupa.” (P8)

Os participantes relacionam o período da velhice com mudanças em sua forma de

viver, sinalizam que foi necessário alterar alguns costumes como o de comer alimentos que

hoje não consideram saudáveis, fumar ou ingerir bebidas alcoólicas, há uma série de

alterações que se impõem como necessárias para a preservação da saúde ou do corpo

biológico que apresenta sinais de fragilidade. Apesar de gostarem dos costumes que antes

realizavam, de sentirem prazer, há um limite imposto pelo corpo e por suas novas reações.
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Se configura uma nova relação com o corpo e com a maneira que ele se relaciona com

o ambiente. Se antes o corpo demonstrava silêncio, estava oculto diante de vários hábitos, há

hoje uma exacerbação dessa dimensão, como se agora o corpo decidisse antes do sujeito. Há

aí a percepção de que algo antes inviolável pode ser afetado e o que antes estava oculto pode

aparecer. O sujeito precisa decidir se aceita as restrições trazidas pelo corpo para manutenção

de sua saúde física ou se entra em uma espécie de comportamento autodestrutivo.

Há uma nova maneira de estar fisicamente nos lugares que sempre estiveram, nesse

momento em que o corpo limita as ações, o sujeito é empurrado a tomar novas decisões diante

do agora desconhecido. De um lado há um sujeito inconsciente que não envelhece e de outro

um corpo, meio que o coloca nas relações com o mundo que agora solicita novas maneiras de

agir. Alguns participantes ressaltam o reconhecimento de algo que se apresenta pela primeira

vez, como o impedimento de saírem de casa, a dependência, a falta de autonomia.

Goldfarb, (1997) afirmou que a dor e a emoção são relacionais, realizam uma conexão

entre corpo sensorial - aquele que sentimentos por meio das sensações físicas - e corpo

relacional - o corpo que utilizamos como meio nas relações, que nos coloca no mundo. O

sujeito é fruto da história das marcas relacionais de dor e emoção que estão em seu corpo,

fonte de sua identidade, da narrativa que ele conta a partir do sentido que dá a estas marcas.

Trata-se de uma identidade em aberto, que deve estar assim para que o sujeito consiga

perceber e agregar as mudanças que o tempo impõe sem perder seu sentido de permanência.

Além das marcas reconhecidas como sendo fruto do processo de envelhecimento ou

da fase da velhice, há no caso desses participantes, processos de adoecimento em paralelo, o

que denota uma particularidade desse grupo de pessoas. Ao mesmo tempo, esse grupo pode

representar boa parte da população idosa, pois há um crescente número de pessoas idosas que

também estão passando pelo acometimento de várias doenças enquanto envelhecem.

5.2.2 Perdas significativas e suas repercussões multidimensionais

Atravessar a velhice em concomitância com o adoecimento suscita o encontro com

particularidades em relação ao adoecimento vivenciado por uma pessoa jovem e também pela

velhice sem a presença de doenças e diminuições drásticas de funções orgânicas e sociais. Ao

escutar os participantes, idosos, que passam pelos dois processos de forma simultânea, foi

possível identificar que eles se depararam com perdas significativas.
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Para Messy (1999), a velhice envolve perdas importantes, mas é essencial destacar que

as perdas têm ligação com o processo de envelhecimento, que por sua vez, envolve a vida

toda, iniciando após a saída do ventre materno. O autor destacou que a velhice não deve ser

apenas vinculada a perda, embora estas aconteçam de forma mais intensa no período da

velhice.

Os participantes relatam a percepção de que ao se depararem com uma ou mais

doenças em meio ao seu processo de envelhecimento relacionaram um evento ao outro, nem

sempre há clareza se a dificuldade percebida está relacionada ao adoecimento ou se tratava da

repercussão da chegada na velhice. Grande parte dos participantes relatou a identificação de

sinais ligados a dificuldades de execução de atividades de vida diária e mal-estar corporal, que

lhes trouxeram a impressão de que algo estava diferente do que costumavam perceber:

“Ter uma doença é, assim, a gente se sente assim, não inútil, mas dependente.
Dependente de muitas coisas. E agora com essa dor aqui na minha perna que eu
não sei o que é, eu não consigo andar, eu não tô andando, essa perna esquerda eu
ainda tento dar um passo, eu não consigo levantar, mas com degrau alto eu já não
consigo subir. É assim, eu não mudo o passo, eu arrasto, então eu me apoio nessa e
arrasto essa, mas com muita dor, é uma dor alucinante. Parece que tá quebrando
assim.” (P1)

“Aí eu tive que mudar tudo o que eu comia. Deixa eu te explicar. O meu estômago
eu já operei duas vezes. Então ele é bem reduzido. De quatro partes, ele só tem.. o
médico tirou três. Então, eu como pouco, pouquinho, eu não consigo comer mais. Aí
isso vai prejudicando.” (P3)

“Eu percebi que as minhas pernas ficaram tortas, sabe. Deus vai te ajudar que você
não vai passar por isso não. Mas é terrível, minha perna ficou assim oh, entendeu?
Aí eu coloquei a prótese primeiro foi nessa. Depois coloquei na outra, e agora tá
desgastada, essa daqui já tá entortando novamente. E agora não dá mais pra
operar. Porque agora eu tô com artrose e osteoporose. Então a osteoporose, você
sabe, que os ossos ficam fraquinhos.” (P5)

“Tudo começou a me pegar, de fevereiro pra cá, eu deito no sofá, subo na cama, não
podia andar, não tinha vontade de comer e nem beber nada, porque eu sentia um
fedor, um mal cheiro no nariz. Quando a mulher tava fazendo comida e eu saia com
aquele cheiro, eu ia pro banheiro vomitar. Aí tirou meu apetite, tirou meu paladar,
tirou tudo viu. Mas não tava sentindo gosto nem de água. Bebia um pouquinho de
água, mas era pra poder molhar a boca. Nem o gosto de água sentia. Minha mulher
fazia uma coisa, eu falava, não, isso aí tá fedendo. Fazia outro, não, isso aí tá
fedendo. Não era ela e a comida, era eu.” (P9)

Nas falas evidenciadas, aparecem descrições a respeito de como o corpo forneceu

sinais da chegada da doença, como essa doença foi recebida e que tipos de repercussões foram

encontradas a partir desse momento. Os corpos são aí traduzidos a partir de sinais do que não
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está indo bem, não se fala do corpo como objeto do desejo e que dessa forma desenham o

sujeito, há uma espécie de aumento da catexização, ou seja, da concentração de energia dos

órgãos internos. Segundo Goldfarb (1997), a preocupação focada no que está doente evita a

angústia do corpo decadente, mesmo que a doença represente um ataque ao narcisismo e os

ideais de onipotência e perfeição, ele também coloca o sujeito no papel de “velho doente”.

Além da observação de um corpo que dá sinais de falha ou diminuição de vigor,

elasticidade, agilidade, há nos casos dos participantes, a chegada de uma doença que irrompe

o estado físico e opera repercussões no corpo e em como esse sujeito se percebe e se apresenta

no mundo. Há certa estranheza com seus corpos agora adoecidos, como quando se percebem

envelhecendo, da mesma forma com que se acresce o investimento diante da falta

apresentada, há também o estabelecimento da relação distanciada com o próprio corpo, que

passa a ser inimigo e não mais um aliado (GOLDFARB, 1997).

Os participantes destacam suas sensações corporais e o quanto essas lhe fornecem

sinais de que há algo indo mal. O corpo passa a ocupar a cena de forma mais intensa do que

antes, destoa do psiquismo e demonstra a iminência de algumas perdas, impondo limites ao

sujeito. Parece haver uma transformação repentina movida por algo exterior ao sujeito, mas

que o dirige a questões originárias e o insere em um novo momento de vida.

A experiência de espelho negativo citada anteriormente, possui também seu

aparecimento com a descoberta da doença na velhice. A imagem devolvida pelo outro e pelo

que o sujeito vê no espelho é unida a diminuição de funcionalidade, a dependência de outras

pessoas para realização de tarefas antes simples de execução. Inaugura-se no sujeito um

sofrimento advindo da dependência, que era condição próxima nos momentos iniciais da vida,

quando os pais cuidam de seu bebê. Algumas falam trazem estes aspectos:

“Eu fiquei dependente de algumas coisas que eu não aceitava, que eu não
precisava, que eu não queria ter. E sou dependente de dois filhos homens, que são
solteiros, eles moram comigo. Então, essa dependência que agora pra ir no
banheiro eu dependo deles, da ajuda deles, eu quero eu tentar andar mais aí, ou eu
caio ou a perna não ajuda. Aí eu tento me segurar na mesa ou na parede, nas
cadeiras, no armário e vou até conseguir chegar no banheiro. Muitas vezes, eu fico
brava e falo eu não quero, eu quero ir com minhas pernas, pelo menos se eu
conseguir andar, arrastar uma, já tá bom se eu não conseguir andar com as duas,
mas eu não quero ficar na cama.” (P1)

“É a força da gente, que você tinha mais habilidade e tal e hoje a gente tem que
fazer as coisas meio devagar. Eu saía pra fazer compra, só na correria, hoje não,
hoje eu já faço isso mais devagar entendeu? E parei agora porque essa doença
agora não pode mais.” (P2)
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“Eu não vou em nenhum lugar se não me levarem e antes não era assim. Eu gosto
de sair, eu sempre fui assim extrovertida, eu gosto de casa cheia, eu gosto de rir, eu
gosto de música. E hoje eu não posso.” (P5)

“Antes de eu internar, ah eu eu tinha alguma coisa pra fazer em casa, agora eu não
tava conseguindo assim, fazer quase nada. Porque tudo o que eu fazia dava falta de
ar. Eu ficava mal, muito mal. Agora eu tô bem. Eu não andava, eu não saia pra
andar nada. Antes eu saia, ia no mercado, ia pra todo lado. Agora eu não ia em
lugar nenhum.” (P6)

“Eu sofro por eu não ser mais independente. Porque quando eu era, eu queria fazer
algo, eu ia, eu fazia e acabou, mas agora eu dependo dele. Até pra comer, pra tomar
banho eu dependo dele.” (P7)

Messy (1999) salientou que ao passo que a criança se alegra antecipando sua unidade

corporal e seu domínio da motricidade, o adulto se perturba ao longo do avançar dos anos, ao

antecipar um corpo fragmentado, arruinado, que remete à morte, ele chama essa experiência

de “espelho quebrado”. Nesse momento, há o surgimento da tensão agressiva entre o eu e o

horripilante, pois há o desejo de destruição dessa imagem que incomoda, apareceria aí uma

fase depressiva correspondente à perda da imagem do eu ideal.

Ao se depararem com um corpo velho e doente, que não corresponde aos seus desejos

e ao desejo do outro, o idoso passa, muitas vezes, a ser visto e se ver como o que não

funciona, não produz, não faz laço com o que era. Aparece na fala de alguns participantes

algo do lugar da necessidade e não do desejo, como retratado pela participante: “acho que a

velhice vai chegando, a gente não vai fazendo aquilo que a gente quer, mas o que precisa.”

(P2).

Parece haver um retorno às sensações iniciais sentidas pelo bebê em direção a sua

mãe, quando a necessidade está ligada a algo de ordem biológica. Lacan (1957-1958/1999)

diferenciou os conceitos de necessidade, demanda e desejo, nesse sentido, declarou que a

necessidade da criança aparece como um elemento bruto da pulsão e é submetida a

linguagem, nesse movimento, há a tradução do que é possível comunicar, a demanda. No

entanto, se escapa algo que não é traduzível, o desejo.

Para Mucida (2009), quando um corpo é reduzido às necessidades básicas torna-se

sem lugar para a circulação do desejo, se a vida do sujeito se vê cercada apenas pelas

necessidades básicas, como comer, dormir, sem conseguir exercer suas capacidades

funcionais que antes exerciam, não há muito espaço para invenção de estratégias que

transformem suas perdas. O sujeito passa a ocupar lugar secundário e sua existência ser

reduzida a um corpo que se sente mal e possui sintomas físicos.
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Se a velhice marca uma experiência de “espelho quebrado” conforme sinalizado por

Messy (1999), no caso dos idosos que são acometidos por processos de adoecimento, em que

a saúde corporal é comprometida, parece haver uma intensificação dessa sensação e dos

mecanismos que se utilizam para enfrentar esse processo. As fantasias ligadas às perdas e ao

aspecto negativo evidenciado por ser velho, ganha peso e confirmação com a experiência da

falha corporal produzida pela doença, que retira funcionalidade, independência, força e

disponibilidade física.

Segundo Mucida (2019), o sujeito tem na velhice possibilidades de se adaptar ao

desconforto do que se instala, como as modificações na imagem do seu corpo e as outras

perdas percebidas, que sinalizam um real que não encontra uma resolução, um tratamento. No

entanto, isso não conseguirá impedir o surgimento de dificuldades concernentes à aceitação

do reconhecimento da velhice, bem como, das outras intempéries que podem aparecer nesse

ciclo de vida, como o surgimento de doenças.

As perdas decorrentes do adoecimento se mesclam com as perdas referentes ao

envelhecimento ou com a maneira como o envelhecimento chega para cada sujeito:

“Minha aposentadoria ficou assim pequenínissima, estreita. Mas é, não dá nem pro
remédio, R$1045, só o xarelto custa quase 400 reais, agora eles passaram um que
também custa uma fortuna, 300 e poucos reais, quer dizer, os dois remédios, meu
salário não dá pra comprar. (P1)

“Agora eu sou obrigada a fazer hemodiálise, não posso sair daqui enquanto não
sair a vaga lá. Eu não posso sair daqui, eu acho errado. Não dá uma liberdade, pra
eu sair, já que eu tenho que fazer, eu saio lá fora e aí eu vou ver onde eu vou fazer.
Aí disse que não, não pode. “Só vão dá alta quando resolver. Eu sempre fui uma
pessoa ativa, gosto de cozinhar, gosto de fazer um monte de coisa e agora não posso
fazer nada. Arrumou essa hemodiálise lá, lá em.. perto da casa da minha filha. Aí
vou ter que ficar lá, porque é três vezes na semana isso. Mudou tudo, mudou tudo.”
(P6)

“Eu preciso voltar a trabalhar, preciso ter dinheiro, eu não tenho dinheiro. Que nem
agora minha geladeira quebrou, queimou e eu tô aqui desesperada, que eu tô sem
geladeira lá em casa. Só tá o freezer funcionando. Porque antes não, antes eu me
virava, antes eu era independente, agora não.”(P7)

Além das características geralmente ligadas ao período cronológico em que a velhice

chega, como os marcos da aposentadoria, da mudança de rotina e alteração na organização

financeira, o adoecimento acresce necessidades que outros sujeitos não precisam enfrentar,

como a compra de medicamentos, a antecipação da interrupção das atividades laborais por
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conta dos problemas de saúde e da diminuição de funcionalidade. Para alguns participantes

fica notório que a presença do adoecimento e as perdas decorrentes dele tornaram a percepção

e a experiência do envelhecimento diferente do que imaginavam, além de evidenciar

dificuldades que antes não aconteciam.

O sofrimento vivido no atravessamento dos dois processos simultâneos pode ampliar a

sensação de que a fase da velhice é sinônimo de perda e repercutir de forma profunda. A

percepção da chegada de uma doença crônica, ou seja, que não se findará antes da morte do

sujeito, salienta o contato com um real irremediável e que precisa encontrar destinos para

apaziguar a angústia e encontrar formas possíveis de manutenção da saúde mental. O ideal do

Eu tem papel importante quando bem estruturado para resistir às agressões do tempo e da

doença sem ser inundado pelo sentimento de fracasso e aniquilação.

5.2.3 Contato com a finitude e olhar para a morte

Ao chegar se deparar com a velhice, fase do ciclo vital sabido como o último, há a

inauguração de alguns sentimentos naquele que envelhece, bem como, em todo sujeito que se

depara com as características escancaradas por essa fase. Velhice não é sinônimo de morte, no

entanto, não é possível ignorar que nessa etapa, o aparecimento de doenças e outros

limitadores possam lembrar a condição de mortalidade indissociável da vida.

A morte se apresenta a nós em uma relação não dialetizável, não se sabe o que

acontece ou como acontece a morte em cada sujeito, não há inscrição da mesma em nossos

registros (MUCIDA, 2019). Sobre essa questão, Freud (1927/2014) salientou que há forças

das quais não conseguimos fugir, como o enigma da morte, ao qual não há remédio e

provavelmente nunca haverá.

No texto “Considerações atuais sobre a guerra e a morte”, Freud (1915/2010),

destacou que por mais que alguém fale sobre a morte, trata-se da fala de um observador, já

que, segundo ele, no fundo, ninguém acredita na própria morte ou o que de fato isso

significará. Nesse sentido, há certa tranquilidade nas falas sobre a morte em algumas pessoas,

já que essa morte é algo ainda distante do palpável ou impossível de conhecer antes que

ocorra.

Alguns participantes entraram em contato com a temática da morte quando

questionados sobre o envelhecimento ou sobre como se percebem nesse momento de doença:
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“Não tenho medo. Eu não tenho medo da morte. Medo de morrer, mas de sofrer pra
morrer. Mas assim, eu não me aterrorizo. Eu aceito como fazendo parte da velhice,
com saúde ou sem saúde.” (P1)

“Aí quando a doença chegou, eu falo pra elas, se preparem que eu vou faltar
qualquer hora. E chegou o dia que eu tava com uma falta de ar e desmaiei. Eu
queria morrer lá na minha terra, mas em qualquer lugar a gente morre.” (P8)

“O médico já me falou e eu sei também. Ele falou pra mim que eu posso morrer
dormindo. Meu coração tá muito fraco. Mas aí, não é agora, daqui uns dez, 12 anos
por aí, não é agora que eu quero morrer não. (P5)

As falas demonstram certa naturalidade ao se remeterem à morte e suas

repercussões, ao mesmo tempo que, por outro lado, aparecem como pano de fundo o medo do

sofrimento, da dor e das experiências difíceis ligadas ao desconhecido da morte. Os

participantes falam da morte a partir do que imaginam dela e/ou das experiências que tiveram

ao longo de suas vidas com a morte de outras pessoas e com os recursos psíquicos que

desenvolveram ao longo do tempo.

Segundo Kovács (2017), uma das tarefas que aparece na fase do desenvolvimento

humano da velhice é saber lidar com a morte, algo que será inerente a esse momento. No

entanto, há algumas barreiras na sociedade que dificultam que esse processo seja pensado,

organizado e vivenciado de forma saudável, já que por diversas vezes, a comunicação sobre

essa temática é barrada.

Nem sempre a morte foi exposta dessa maneira, o historiador francês Philippe Ariès

(2017), estudioso da relação do ser humano com a morte através da história, elaborou cinco

conceituações a respeito de como a morte foi vista durante o século XX até os dias de hoje.

Considerou os conceitos de “morte domada”, “morte de si mesmo”, “morte do outro”, “morte

invertida” e “morte interdita”.

Na “morte domada” as causas não eram conhecidas e frequentemente atreladas ao

sobrenatural, no entanto, as providências realizadas com o corpo eram realizadas de forma

muito próxima e sob o domínio dos indivíduos. Havia uma preparação para o momento da

partida. “Morte de si mesmo” consiste no deslocamento do sentido coletivo da morte para um

destino individual, em que se preocupava com o pós-morte, ocorrida no século XI e século

XII. A “morte do outro” está relacionada ao medo que antes da própria morte, passa a ser

alocada com o medo da morte do outro, dos familiares, (século XVIII). Tratava-se de uma
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morte com aspecto belo, pois aventava-se a possibilidade de reencontro com aquele que se

foi.

A atitude chamada por Ariès de “morte interdita” demonstra uma aproximação da

temática da morte com algo relacionado a um tabu. A morte passa então a precisar ser

escondida e silenciada. Torna-se agora vergonhosa. Para Kovács (2017), o sujeito é

expropriado de sua morte, há dificuldade para notar quando o processo de morte se inicia e

quando ele de fato se findará. Podemos perceber essa mentalidade presente na fala de uma das

participantes: “Se eu morrer dormindo, acho que até melhor, pra eu não sentir dor.” (P5)

A “morte invertida” é muito próxima a morte interdita, surge no século XX após a

industrialização, está relacionada a uma nova maneira de ver a morte, ela é retirada da cena

diária e comum a todos e é levada a instituições especializadas no tratamento de doenças. Não

há muito espaço para a morte que não seja escondida. Ela se torna uma ameaça ao bem estar

subjetivo (ARIÈS, 2017).

Os conceitos de morte interdita e invertida parecem contemplar a maneira como

boa parte das pessoas percebe e lida com a morte nos dias atuais e pode acabar ampliando o

medo do desconhecido e a dificuldade que os sujeitos encontram para olhar para sua morte e

para as repercussões dela em si e em suas famílias. Além da impossibilidade psíquica de

antever sua morte, há a proibição ou interdição social de que a realidade da finitude seja

contemplada pelo sujeito.

Becker (1973/2015) lançou mão das teorias desenvolvidas por algumas correntes de

estudiosos para refletir sobre o temor da morte dos seres humanos e sua psique. Segundo o

argumento da “mente sadia”, o medo da morte não seria natural e se desenvolveria nas

crianças ao longo de sua infância. Já o argumento da “mentalidade mórbida”, que vai ao

encontro com o pensamento psicanalítico, o temor da morte é algo universal e está sempre

presente em nosso funcionamento sadio.

Nessa linha de pensamento, na mesma medida que há o temor da morte para a

autopreservação, há o esquecimento desse temor na vida consciente. A morte estaria guardada

e seria algo distante. Por mais que os participantes compreendam que estão no último ciclo de

suas vidas, há em suas falas algo que traz a noção da morte como estrangeira, distante da

realidade atual: “Eu sei que eu vou morrer, mas não agora.” (P5)

O medo da morte não está presente durante todo o tempo por conta de um

mecanismo de repressão do conteúdo, pois seria insuportável saber de sua morte a cada
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minuto. Os temores na criança tem relação com a maneira que ela introjeta o mundo e se vê

nele, nesse sentido, Becker (1973/2015) argumentou que o mundo infantil é permeado de

situações fantasiosas e permeadas por medos, que ao longo do tempo se organizam e são

reprimidos. O medo da morte não deixa de existir, mas está em outra dimensão, a não ser que

algo o traga de volta.

O encontro com o real, a partir da experiência da velhice ou do acometimento do

corpo por uma doença, pode trazer à luz alguns medos que antes estavam escondidos e que

agora precisam ser administrados psiquicamente pelo sujeito. Acontece uma ruptura daquilo

que antes parecia constante e funcionando bem, apontando para a possibilidade de que as

coisas mudam, se descontrolam, saiam do que é esperado.

Alguns participantes manifestam a visão de que a morte é algo que ocorre

naturalmente ao final da velhice, algo que já se aguarda e que finaliza um ciclo: “Se eu partir,

eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Pra mim não muda nada.”(P2) ou na fala de outra

participante: "Eu senti que já tava boa de morrer. Eu dizia pras minhas filhas, vão se

preparando que qualquer hora eu vou faltar.” (P8).

Há nessas falas um conformismo, assim como na seguinte:

“No meu modo de pensar, tudo é assim, tudo se acaba. O tempo se acaba. Então,
envelhecer é o tempo de uso como nós somos passageiros no mundo. Tudo é usado,
usado, usado e tem hora que desgasta. Ninguém se desgasta se não for usado e nós
somos mais usados do que dinheiro.” (P9)

O participante inclui o evento da morte como parte do processo de envelhecimento

e do ciclo da vida. Há a noção de que existe um tempo que acaba e que finda após a

finalização do ciclo da velhice. A comparação utilizada pelo participante com algo que se

desgasta, como se fosse uma peça, se liga à visão orgânica da velhice em que o organismo é

considerado funcional quando todas as suas partes funcionam sem nenhuma falha.

Freud (1916/2010) revelou que a escassez de alguma coisa ao longo do tempo traz

valor à transitoriedade. Há a imposição de um limite para a continuidade das coisas e esse

limite de uma continuidade infinita aumenta o valor de tudo o que há. Na vivência dos

sentimentos advindos desse limite ocorre o luto.

Outro ponto a ser levantado é a dificuldade que os sujeitos encontram para

viabilizar conversas a respeito da morte com seus familiares e também com sua equipe de

saúde. Ao longo dos anos, a medicina e suas áreas afins passaram a ser detentoras do saber
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sobre a vida e a morte dos pacientes, trazendo impotência aos doentes que nem sempre

encontram espaço para questionar ou aventar a possibilidade de que isso possa ocorrer

(ARIÈS, 2017).

A respeito da vivência da experiência de morte pelos pacientes dentro e fora dos

hospitais, Kübler-Ross (2008) percebeu em seus estudos, que o paciente gravemente enfermo,

em geral, é tratado como alguém incapaz de decidir sobre sua condição de saúde e

providências futuras. Por vezes, ignora-se que o paciente adoecido possui sentimentos,

desejos e opiniões, que não deixam de ser válidas com o adoecimento e envelhecimento do

corpo. Uma história que ilustra essa percepção é a de Ivan Ilitch de Tolstói (1997), paciente à

beira da morte que relatou como se vê ignorado em seus desejos, sensações, por sua família e

equipe de saúde.

Os participantes viram na entrevista uma oportunidade para falar sobre a morte,

algo que alguns já pensavam e que a doença incurável tornou-se mais urgente. Foi possível

perceber que alguns deles têm iniciado conversas a respeito de sua morte e de como percebem

isso com seus familiares, que nem sempre conseguem ofertar espaço:

“E mesmo assim eu não tinha vontade de morrer nova não. Agora que eu já tô
velha, eu digo às minhas filhas, vai se conformando porque qualquer hora eu vou
partir dessa pra melhor.” (P8)

Conforme Kübler-Ross (2008) externalizar os sentimentos e sua compreensão a

respeito de seu quadro é essencial para que se alcance aceitação do processo vivido durante

uma doença crônica e que possivelmente levará o paciente à morte. Mesmo em processo de

terminalidade e inclusive nele, é essencial que sejam evitadas frases que cerceiam o direito e o

espaço para a expressão do que é sentido.

O chamado cerco do silêncio ou conspiração do silêncio aparece com frequência

entre as atitudes familiares e das equipes em relação à comunicação diante da doença

ameaçadora da vida. Definido como “a censura de informações mediada por um acordo ou

pacto entre diferentes partes e movida por sentimentos de proteção e compaixão" (Crispim e

Bernardes, 2018, p. 51), essa atitude perante à morte ou a iminência dela pode acentuar o

sofrimento, pois não há espaço para escuta e cuidado do que dói em nível psicológico, além

de impedir a autonomia do paciente de escolha diante de  sua própria vida.
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Kübler-Ross (2008) ressaltou também a importância da manutenção do sentimento

de esperança, que não é significado de não contar a verdade sobre o que está acontecendo com

o paciente, mas ofertar a possibilidade da sensação de que pode ser possível encontrar um

significado para o sofrimento vivido e suportá-lo.

A ampliação da abordagem de cuidados paliativos no cenário de saúde parece

contribuir para que a comunicação e a escuta do sofrimento advinda da doença e da

terminalidade da vida. Trata-se do cuidado focado na multidimensionalidade envolvida no ser

humano e nas repercussões do encontro de uma doença incurável ao longo de todos os ciclos

da vida. Cicely Saunders, precursora dessa abordagem abre espaço na medicina, assim como,

Kübler-Ross para humanização dos processos de morte, que ao longo dos séculos foi se

modificando e atualmente é com muita frequência delegado à instituição hospitalar

(MATSUMOTO, 2012).

5.2.4 Vivenciando o luto em meio ao adoecimento e à velhice

Tanto no período da velhice quanto no momento em que o sujeito é atravessado por

uma doença crônica, espera-se que este passe por algumas perdas nos mais variados níveis e

dimensões. Tais perdas se configuram a depender do significado que o objeto perdido possui

na vida da pessoa que perde.

Mucida (2019) destacou que as perdas advindas com a chegada da velhice

requisitam um trabalho de luto, já que inúmeros rearranjos tecidos pelo sujeito para enfrentar

o real ao longo da vida desmoronam, levando com eles muitos ideais. Dessa forma, é

necessário que o sujeito consiga elaborar tais perdas e construir outros ideais.

Para Freud (1917 [1915]/ 2010), “luto é a reação à perda de uma pessoa amada ou

de uma abstração que ocupa seu lugar, como pátria, liberdade, um ideal etc” (p. 172).

Casellato (2015), complementou essa ideia, como uma resposta característica à perda de um

objeto que é valorizado, seja a pessoa amada, um objeto material que a pessoa considera

especial, um emprego, status, casa, país, ideal, parte do corpo.

Parkes (1998) enfatizou que quando algo é perdido, nem sempre fica claro o que foi

realmente foi perdido, pois a perda se refere ao significado do que se perdeu, além das perdas

secundárias a perda inicial. É necessário em uma análise mais apurada, compreender os

significados e sentidos dado à perda por quem perde.
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Em meio às entrevistas foi possível identificar perdas significativas de diversas

ordens que deram início a processos de lutos relacionados tanto à vivência da doença quanto

da velhice. Questões do corpo e da perda de funcionalidade aparecem de forma impactante e

tem destaque em todo o tempo de escuta dos participantes dessa pesquisa.

Para Py (2004), na fase da velhice, o trabalho de luto constitui-se de forma penosa,

como um processo psíquico em que o idoso necessita se haver com o vínculo afetivo com o

que ele sente que está perdido e que a sociedade valoriza, tal qual, a beleza, o corpo jovem, o

poder, o trabalho e a morte das pessoas que convive.

O desamparo é um sentimento visitado pelos sujeitos que se encontram na velhice,

não é a morte que se teme na velhice, já que esta é inconcebível de ser conhecida pelo

inconsciente, mas a do desejo. Não se deve relacionar esse medo exclusivamente à velhice,

pois não é pela cronologia do tempo e/ou pela idade do corpo orgânico que isso se mede, mas

pela forma como nos relacionamos com os objetos (MUCIDA, 2019). A morte é vivida pelo

sujeito de forma simbólica em meio ao envelhecimento e o processo de luto passa a ser uma

consequência dessa morte simbólica que se percebe nas perdas que o envelhecimento traz

(COCENTINO E VIANA, 2011).

No caso dos participantes, tal processo de luto relacionado ao seu envelhecimento

vai ao encontro com os lutos decorrentes do processo de adoecimento crônico. Segundo

Kreuz e Franco (2017), o adoecimento grave ou crônico resulta na perda no status de ser

alguém saudável, perda de autonomia e aproxima o sujeito adoecido de uma reflexão a

respeito de sua própria finitude e essas perdas sucessivas articuladas com as perdas

decorrentes do envelhecimento promovem lutos.

O processo de luto tem seu início a partir do recebimento do diagnóstico de uma

doença potencialmente incurável, esse momento é inundado por perdas para o paciente e

também para sua família. É percebida uma ruptura do estado de saúde para o início de um

período desconhecido e que precisa ser assistido adequadamente (GENEZINI E

BERNARDES, 2018).

Cabe aqui a conceituação de luto antecipatório, cunhado a partir do psiquiatra

alemão Erich Lindemann (1944) no período da Segunda Guerra Mundial. O autor percebeu

que as famílias dos soldados que retornavam da guerra encontravam dificuldades de se

inserirem no seio familiar, pois suas esposas haviam vivenciado um processo de luto pela

possível morte deles. Elas aceitavam a morte antes mesmo que ela de fato ocorresse. O
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psiquiatra compreendeu que isso ocorria em função do efeito da separação e a sensação de

ameaça ou perigo real de que ele falecesse e não em função da morte em si.

Kübler-Ross (2008), descreveu o luto antecipatório a partir do contexto da

ocorrência de uma doença. Esse processo de luto pode decorrer da separação ou a partir de

uma doença com prognóstico reservado, como no caso das doenças fora de possibilidade de

cura. Trata-se de processo de construção de significado.

Nessa direção, foi possível identificar entre os participantes que o processo de luto

tem ocorrido a partir de seus diagnósticos e das limitações que o adoecimento trouxe às suas

vidas em complementaridade aos lutos percebidos no tempo de envelhecimento. Alguns

participantes destacam que o enfrentamento e a elaboração desse momento de dificuldades e

limitações tem ocorrido a partir do suporte familiar e do suporte da rede de saúde:

“Então com o grupo de cuidados paliativos eu passei a tomar a morfina, tirou
aquele falta de ar horrível que eu tava passando. Tirou aquela dor aguda que eu
tava no peito, tirou e eu passei a dormir melhor. Então, nesse ponto eu tô bem
amparada, tô bem, tenho muita ajuda.” (P1)

“Tenho meus anjo da guarda. Minha família. Eu graças a deus tenho muito apoio
sabe. Eu enfrento porque tenho a família, olhar o que é bom. Eu procuro ajuda. Pra
que que eu tenho eles né. Se um não pode o outro pode.” (P3)

“Não faço nada, graças a deus. Meu genro me trouxe pra cá, mas tá garantindo.
Minha neta, ela tem 25 anos, ela deu pra escolher minhas coisas que eu vou vestir,
ela só pega minhas carçola, minhas coisas tudo. Vó você vai vestir é essa, e eu visto,
tô dominada pelas fia, graças a deus.” (P8)

As reações emocionais e os arranjos realizados pelo idoso para lidar com a

realidade do diagnóstico limitador, de perdas constantes e iminência de morte podem ser

compreendidas como expressões do luto antecipatório. Como percebidas nas falas em

destaque, o luto se organiza a partir de aspectos concretos e simbólicos, como perda da noção

de controle, alterações subjetivas e corporais, angústias referentes aos efeitos da doença,

dependência da família (FONSECA, 2004).

Goldfarb (1997) informou que o corpo doente tende a ser amplamente investido

quando o adoecimento se instala, então a doença permite a satisfação da necessidade de

dependência e a criação de vínculos. Constitui-se assim uma forma eficaz de voltar a ser

objeto de investimento amoroso, já que várias outras possibilidades apresentam-se

dificultadas a partir de tantas perdas. Estabelece-se uma saída possível para o sofrimento e

para a vivência do luto diante dessa situação.
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A participante 1 relatou o quanto a equipe que presta cuidados a ela conseguiu

oferecer suporte e auxiliar no controle de sintomas físicos que lhe traziam sofrimento. Ela

identificou o suporte de equipe como ponto importante no enfrentamento da doença nessa fase

da vida em conjunto com sua família. Apesar das perdas que tem enfrentado, se orientar pelo

estabelecimento do seu bem-estar tem lhe permitido elaborar as experiências vividas.

A importância do auxílio familiar aparece de forma relevante nas narrativas de

todos os participantes entrevistados, em alguns casos, os participantes chamam atenção para

o fato de não conseguirem suporte familiar ou terem apoio familiar insuficiente, encontrando

apoio muitas vezes na equipe de saúde. Não possuir uma rede de apoio segura e constante

parece contribuir na dificuldade do trabalho de luto:

“Precisava ter outras pessoas cuidando de mim, eu fico dependendo do meu filho,
ele fala que faz, mas faz do jeito dele, agora não, agora não sei o que, sabe assim.
Me dá um café, ah não, agora não. Sabe assim, então tem que ser do jeito que ele
quer as coisas. Eu queria alguém que tivesse carinho comigo sabe, só isso, desse
comida, me ajudasse a andar, igual o pessoal faz aqui do hospital faz. Tivesse um
lugar pra mim ficar sabe, o que que adianta eu ter tudo o que eu tenho lá na minha
casa e não ter nada, não ter paz. Então tá difícil.” (P7)

Campos e Pecora (2015) destacaram que os recursos individuais somados ao

suporte familiar permitem o enfrentamento da situação de adoecimento no idoso. Além da

família como indissociável ao cuidado, a equipe de saúde pode contribuir no enfrentamento e

no trabalho de luto dos pacientes, identificando as características de cada paciente e as

singularidades de cada sujeito a ser assistido.

Outro ponto de apoio relevante no enfrentamento do adoecimento na velhice

aparece como a experiência da religiosidade/espiritualidade. Destacamos aqui a diferença

entre esses dois termos tão utilizados na área da saúde. Espiritualidade é definida entre uma

pessoa e o que ela considera transcendente, tem relação com o propósito de cada um na vida.

Um dos instrumentos para chegar à espiritualidade é a religião, que está ligada a um conjunto

de crenças compostas também por textos, rituais e práticas (TOLOI E BRANCO, 2018).

A espiritualidade tende a exercer impacto importante na boa aceitação da morte e

na forma como o sujeito se organiza diante de momentos de ruptura de realidade e na busca

de transcender os sofrimentos como no caso da doença (KOVÁCS, 2013; PORTELA et al.,

2020). O acesso à espiritualidade não é necessariamente religioso, mas algumas pessoas

utilizam a religião como instrumento para acessar sua espiritualidade.
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Freud (1930/2010) considerou a religião como um conjunto de doutrinas com o

propósito de explicar os fenômenos enigmáticos do mundo. Ela é responsável por assegurar

providências que olham pela vida dos homens, trazendo a promessa de compensações das

frustrações em outra vida. O autor percebeu uma associação importante entre a religião e a

morte que pode ser notada em diferentes culturas, já que muitos fenômenos são construídos

em sociedade e atravessam a subjetividade.

As falas dos participantes demonstram forte ligação com a religiosidade no

enfrentamento do sofrimento que os acometem:

“É assim, igual se fala, é tudo que deus quer. É tudo na mão dele. Se ele quer que a
gente fica aqui, a gente fica, mas não que a gente gosta né, eu não. É porque a
gente, graças a deus é muito bem tratada, aqui é muito amoroso, olha eu não tenho
uma unha pra falar de ninguém. É tudo uns abençoados. Tudo são abençoados.
Tudo que deus preparou aqui pra esse aparelho. É ele que vai preparar meu destino.
Que deus abençoe ele pra eu poder ir pra casa.” (P3)

“Então eu tenho que conversar com deus. E tenho muita paciência né. E achar,
achar não, graças a deus eu tenho uma vida maravilhosa. Eu sou uma pessoa
humilde, mas eu tenho uma vida maravilhosa. Meus filhos são unido. Não tenho
nada de reclamar de nenhum, então, o que que eu quero mais da vida.” (P5)

“Como eu tenho conseguido enfrentar, ah só Deus. Só Jesus na causa. Ai eu fico
triste o tempo todo.” (P6)

“É Deus minha fia, Deus na vida da gente. A gente tem que ter Deus porque ele
sabe de tudo. E quando é pra gente ir, aparece o resultado né. Ele sabe de tudo.”
(P8)

Bousso et al. (2011) destacaram em seu estudo que a religião pode trazer

benefícios na experiência de adoecimento, atuando como fonte de suporte emocional,

motivação e esperança. No entanto, estar ligada a uma religião não é garantia para um

enfrentamento saudável do adoecimento e do luto, podem ocorrer também sentimentos de

revolta, raiva de Deus, questionamento de valores, reavaliação de crenças, o que dificultaria a

suplantação emocional (FRANCO, 2008).

Os participantes destacam a sua espiritualidade e religiosidade como apoio

essencial no olhar para o futuro, enfrentamento do desconhecido, daquilo que eles não tem

controle, como a doença e as repercussões que estas têm trazido para seu cotidiano. Entre os

nove participantes, apenas 1 não se declara pertencente a nenhuma religião, mas se percebe

próximo a uma força maior que lhe auxilia a compreender o mundo.
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Cinco participantes se declararam católicos, um é evangélico e dois são espíritas,

não houveram participantes vinculados a crenças religiosas que não sejam de matriz cristã.

Mesmo com religiões diferentes entre si, a maior parte deles elege a prática e crença religiosa

como uma das forças maiores no enfrentamento ao processo de luto que vivenciam nesse

momento.

Uma das atitudes mais frequentes relacionadas ao enfrentamento do processo de

luto que os participantes vivem com o aparecimento da doença e da velhice foi a resignação.

Os participantes demonstraram certa aceitação diante do que lhes acometeu e se amparam

nessa aceitação a partir de sua religiosidade. Tais atitudes ficam expressas nas falas:

“Isso aqui não me abala não. Se eu partir, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer.
Pra mim não muda nada. Meus filhos tão tudo criado também, graças a deus. Os
netos tem os pais deles.” (P2)

“Isso aí é coisa natural. Eu não ligo pra isso aí não. Deixa correr, a vida é assim
mesmo. Então todo mundo vai passar por isso. Então, eu acho que é assim. O que
tem que ser tem que ser, acabou. Todo mundo tem que passar. Quer dizer que se eu
me preocupar com coisa lá atrás eu vou ficar mais novo? Vou nada.” (P4)

“Artrose eu sei que não vai acabar. Osteoporose também não vai acabar. O
labirintite, o médico já falou que é incurável. Então o que que eu tenho que fazer.
Ficar boazinha e conversar com Deus. O que que eu posso fazer? Se deus quiser, eu
não vou perder minha memória. Não vou não. Mas se for pra perder tem que
aceitar.” (P5)

“Ah eu vivo a realidade. Se alguém falar, oh você vai morrer daqui 15 minutos, se
eu puder fazer festa eu faço. Nós temos um dia. Ninguém é pra semente. Nosso dia
só ele que sabe.” (P9)

As falas expressas indicam uma reação de aceitação diante daquilo que não podem

controlar. As doenças e a velhice irrompem o sujeito de tal maneira que é necessário um

trabalho de luto diante do que se perde, como a noção de integridade e imortalidade que antes

havia.

Em seus estudos a respeito da morte na história Ariés (2014), demonstrou que no

século XVIII, havia indícios de que alguns criminosos à beira de sua morte apresentavam

atitudes que misturavam insensibilidade e resignação diante do que lhe aconteceria. Parecia

haver uma aceitação daquilo que aconteceria e que não tinha espaço para alterações.

Kübler-Ross (2008) classificou algumas atitudes diante da morte e do inevitável

evidenciadas pela doença incurável, sendo uma delas, a aceitação. Ela diferencia o desânimo

resignado e sem esperança da aceitação propriamente dita. Segundo ela, a resignação pode
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indicar o início de uma preparação para a aceitação daquilo que lhe acontecerá, mas não é

sinônimo de que o paciente aceita o que lhe ocorre.

Outra hipótese é a de que haja em alguns casos um momento ligado à melancolia,

conforme explicitado por Freud (1917 [1915]/2010). Ele diferenciou o luto e a melancolia, o

último seria um posicionamento subjetivo ligado ao objeto perdido, como se o Eu se perdesse

junto com o objeto que se foi. Esse tempo se encerraria no caso dos lutos vivenciados de

forma saudável, dando espaço ao luto em si, em que a diferenciação do que foi perdido com o

Eu. No caso da melancolia há um momento voltado à tristeza intensa e uma quase desistência

de se ligar a novos objetos.

Em relação à forma como se organiza diante da doença, da velhice e da morte, uma

das participantes destaca o que vive:

“Eu me arrumo e fico dentro de casa arrumada como que eu vou sair, a minha neta
passa ali, chega de algum lugar e pergunta, você vai sair? Eu falei, não. Porque eu
tô de batom, eu tô de tudo. Hoje eu tô com a unha feia porque quebrou e eu cortei,
mas as minhas unhas eu faço a cada 15 dias. Entendeu? Mas, agora você me fala,
se eu sei que eu não vou sair mais assim pra onde eu ia antes, aquelas roupas
ficando no guarda roupa, então eu tenho mais é que me arrumar e ficar em casa
arrumada.” (P5)

Parece haver o reconhecimento de suas perdas e das impossibilidades que a doença

e a velhice lhe trouxeram, mas há um movimento de vida presente em sua fala, que pode

indicar que ela conseguiu acessar os seus limites e perdas e conseguiu alocar a mesma dentro

se si. Cabe destacar o Modelo do Processo Dual do luto, de Stroebe e Schut (1999), segundo

esse modelo o processo de luto é dinâmico e envolve oscilação no trabalho de luto. O

enlutado passa por fases de enfrentamento voltados à perda e outros momentos voltados à

restauração, segundo esse modelo, o processo de luto saudável se desenvolve quando se

consegue realizar uma pendulação entre um e outro.

No caso dos participantes que demonstram um movimento de resignação, faltam

dados para compreender se trata-se de um momento ligado à restauração sem que se permita o

olhar para aquilo que se perde ou se o processo tem ocorrido de forma a permitir a oscilação

necessária. A maneira como o luto incide em cada participante depende de sua biografia,

história de perdas e recursos de enfrentamento prévios à velhice e à doença. No entanto, foi

possível perceber que conforme apontado por Kreuz e Franco (2017) cabe ao idoso se
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organizar psiquicamente e fazer uso de seus recursos emocionais disponíveis para atuar diante

da realidade de perdas concretas e simbólicas impostas.

O trabalho de luto em meio ao adoecimento e à velhice não é indissociável da

maneira como o idoso passou por sua vida e como se regula para experimentar a vida em suas

nuances de sofrimento e alegria. É de suma importância que haja uma equipe preparada para

conduzir e manejar esse processo de forma cuidadosa para que a passagem por esses lutos seja

factível de forma saudável.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A clínica com idosos tem enfrentado diversas questões ao longo dos anos, visto que,

nem sempre a escuta psíquica do idoso foi considerada possível. O idoso foi colocado no

lugar daquele que já não produz novas possibilidades de dar sentido e significação, pois teria

alcançado certa cristalização de pensamentos e percepções de mundo.

Esse olhar para o idoso também se estende ao modo como ele é frequentemente visto

pela sociedade e pelo não-lugar em que é colocado. Há um grande déficit em relação à forma

como as particularidades dos idosos são consideradas e integradas ao mundo. Especialmente

nos países subdesenvolvidos, que têm se deparado com os novos formatos da velhice de

forma mais recente, como é o caso do Brasil.

Grande parte da literatura consultada durante o processo dessa pesquisa demonstrou

quão diversas são as formas de estar na velhice e o quão particular é a entrada na velhice a

depender de condições sociais, físicas, financeiras, demográficas, além das psicológicas. A

velhice brasileira não possui apenas uma forma ou um perfil, bem como a velhice acometida

por um ou mais processos de adoecimento acontecendo de forma paralela também não. É

necessário investigar esses processos de envelhecimento a partir da maneira singular com que

cada idoso vive suas condições.

Os idosos pesquisados foram assistidos por uma política pública essencial no país, o

Sistema Único de Saúde e há nesse quesito, grande recorte em relação a realidade da velhice

no país. Foram idosos que receberam assistência à saúde proporcionada por um Hospital

Universitário de uma Universidade referência no país, portanto, questiono quais outras

realidades de assistência ao idoso com doença crônica coexistem em nível nacional.

Após escutar idosos em minha prática profissional e nessa pesquisa, não concluo, mas

considero algumas questões relevantes e que devem ser destacadas. Parece não haver um

significado universal para o que é ser um idoso e como envelhecer de maneira mais saudável

e com maior qualidade de vida. Cada velhice é única e produz sentimentos e pertencimentos

muito singulares.

Ser acometido por uma doença, seja na fase da infância, adolescência, adulta ou na

velhice, trará repercussões e possivelmente sofrimentos àquele que adoece, além de alavancar

mudanças em relação à maneira como essa pessoa se insere em seu ambiente. O lugar

ocupado pelo idoso, é, muitas vezes, relacionado com o de alguém que não possui potência e
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esse lugar é, muitas vezes, pareado com o lugar de doente, de quem não consegue fazer o que

deseja, a não ser, fazer o que pode ou o que precisa fazer. O desejo parece ficar em segundo

plano e a cena é ocupada pela necessidade.

Ser velho e estar doente, abre espaço para angústias, dúvidas, dificuldades, lutos,

tristeza, sensação de desamparo, sempre de forma singular e relacionada à maneira como esse

sujeito se organizou psiquicamente durante sua vida e em sociedade. Há muito trabalho a ser

feito para melhorar a forma como se enfrenta esse momento e é crucial que para isso, a

assistência em saúde e social chegue ao idoso e a sua família.

Ter o suporte de equipe interprofissional especializada em cuidados paliativos,

composta por todos os profissionais que lhe são parte: médicos, psicólogos, enfermeiros,

fisioterapeutas, assistentes sociais, farmacêuticos, capelães, fonoaudiólogas, educadores

físicos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, equipe de

limpeza, equipe de administração é essencial na condução da qualidade na vida de quem

enfrenta uma doença ameaçadora da vida, sendo esta diagnosticada na fase adulta ou na

velhice. Articular os saberes em prol dessa assistência é papel de todos os profissionais, deve

ser uma política pública instituída formalmente e ser de acesso a todos que precisam desta.

A escuta desses sujeitos, idosos e adoecidos deve ser voltada às suas idiossincrasias,

com foco naquilo que ele pode produzir e pautado na oferta de espaço que permita a fala das

questões negativas, inquietações, falhas, fracassos sem deixar de abrir espaço para o que é

potente, o que faz laço, e que mantém a vida pulsante até o fim dela. O trabalho do psicólogo

não se faz sem a equipe interprofissional e vice-versa e auxilia o idoso a encontrar a partir de

seus recursos internos o que lhe sustente para suportar a vida e os efeitos do envelhecimento e

da finitude.

Essa pesquisa deseja abrir espaço para outras mais e para a implementação de políticas

de assistências mais amplas em direção à escuta do sofrimento e dos sentimentos de idosos

acometidos por condições de adoecimento. Os estudos voltados para os processos psíquicos

da velhice podem se ampliar, incluindo as particularidades do adoecimento, sem considerar

que velhice é sinônimo de doença, assim como, recomenda-se a partir dessa pesquisa a

inclusão de aspectos psicológicos e não só os voltados para aspectos cognitivos destes.

Encerro essa pesquisa respondendo minha pergunta inicial, que me moveu por meio

dela, há possibilidade de singularizar as experiências dos idosos acometidos por doenças

crônicas e essa singularização somente será possível a partir do momento em que além da
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escuta psicológica, os idosos possam se reconhecer como potentes, merecedores de seus

direitos e sejam alcançados por equipes que o assistam em todos seus sofrimentos, de forma

multidimensional, caso contrário, a dor pode se tornar o maior signo dessa experiência.
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Questionário sociodemográfico

Iniciais do participante: Idade:

Sexo: Quantidade de filhos:

Com quem reside: Situação de moradia: (Alugada, cedida,

própria)

Atualmente exerce atividade laboral? Estado civil:

Escolaridade: Religião

Diagnósticos Duração das doenças

Internações Não Sim (   )     Quantas?

Pontos Escala PPS:

Perguntas norteadoras

1. O que significa envelhecer para você?

2. Conte-me sobre como é estar doente ou conte-me sobre você e sua doença.

3. Você consegue identificar algum sentimento que te acompanha nesse processo de

doença crônica? Se sim, comente sobre ele.

4. Você utiliza alguma estratégia para superar as dificuldades que encontra nesse

processo? Se sim, qual?
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Eu, Karen Pereira Bisconcini, estudante do programa de mestrado em Gerontologia da Escola de Artes,
Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH-USP), sob orientação da Profª. Drª Beatriz
Aparecida Ozello Gutierrez estou realizando uma pesquisa intitulada “ENVELHECENDO COM DOENÇA
CRÔNICA: EXPERIÊNCIAS DE IDOSOS EM CUIDADOS PALIATIVOS, que tem por conhecer os
significados atribuídos pelo idoso à experiência do envelhecer com uma doença crônica”.

Para tanto, convidamos o (a) senhor(a) a participar desta pesquisa, na qual nos comprometemos a seguir a
Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde relacionada à Pesquisa com Seres Humanos, respeitando o
seu direito de:

1. Ter liberdade de participar ou deixar de participar do estudo, sem que isso lhe traga algum prejuízo ou
risco, podendo interromper sua participação a qualquer momento caso se sinta incomodado(a) com a mesma;

2. Manter o seu nome em sigilo, sendo que o que disser não lhe resultará em qualquer dano à sua
integralidade;

3. Responder às questões levantadas pelo pesquisador durante uma entrevista individual com duração
entre trinta e sessenta minutos com perguntas relacionadas à experiência de envelhecer com doença crônica e
estar em cuidados paliativos em uma sala de atendimento ambulatorial, sendo local reservado a fim de preservar
a privacidade durante a entrevista.

4. Garantia de receber uma resposta a alguma dúvida durante ou após as entrevistas.
Caso aceite, por favor, responda às questões durante a entrevista. Estas respostas farão parte de dados de

uma pesquisa científica que será apresentada em congressos e publicada em revistas da área da saúde, no sentido
de contribuir para a capacitação de profissionais de saúde e para a melhoria da qualidade de vida de pacientes.
As entrevistas serão gravadas em áudio para posterior estudo apenas por parte do pesquisador e sua posse ficará
limitada ao mesmo.

Esclareço que esta pesquisa poderá lhe trazer risco psicológico, pois falar sobre o adoecimento poderá
trazer à tona sentimentos relacionados aos momentos desagradáveis que esteja enfrentando. Desta forma, será
disponibilizado atendimento psicológico pela própria pesquisadora que é psicóloga, se solicitado. Esclareço
ainda, que a sua participação poderá lhe trazer benefícios, pois ao responder as perguntas durante a entrevista
você terá a oportunidade de dialogar e refletir sobre as suas condições de vida e, podendo apresentar melhoria do
seu bem-estar.

Informamos que a legislação brasileira não permite compensação financeira por participação em
pesquisas científicas, e não há despesas previstas por sua parte. Caso alguma despesa extraordinária associada à
pesquisa venha a ocorrer, você será ressarcido nos termos da lei por parte dos pesquisadores. É garantido seu
direito de solicitar indenização devido a prejuízos materiais ou imateriais decorrentes da pesquisa, conforme
legislação vigente.

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em
Pesquisa do HU/USP. “Os Comitês de Ética em Pesquisa são colegiados interdisciplinares e
independentes, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para
defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para
contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos” (item VII.2 - Resolução nº
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde).

Deixo meus contatos: – Karen – Fone – (11) 949079088 e e-mail - karen.bisconcini@usp.br; Fone (11)
3091-1046 - Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade
de São Paulo (EACH-USP). (11) 3091-9457  Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da
Universidade de São Paulo, para que possa obter mais esclarecimentos ou informações sobre o estudo e sua
participação.

Obrigada pela atenção.

mailto:karen.bisconcini@usp.br
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________________________

Assinatura do pesquisador

São Paulo, ____/_____ /_____

Declaro que, após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o que me foi
explicado, consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa e estou ciente que existem duas vias deste
Termo e que ficarei com uma delas.

________________________
Assinatura do participante

São Paulo, ____/_____ /_____

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo
(EACH-USP), situado à Rua Arlindo Bettio, 1000. Prédio I1 | Sala T14 CEP: 03828-000. Bairro: Vila Guaraciaba. Telefone:
(11) 3091-1046 - Email: cep-each@usp.br. Horário de funcionamento: Segundas e terças-feiras: das 16:00 às 18:30 – Quarta
a sexta-feira: 11:30 às 12:30 e 16:00 às 18:30

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário da USP, situado à Avenida Professor Lineu Prestes, 2565,
Cidade Universitária - Butantã. CEP: 05508-000 – São Paulo – SP - Secretaria: 3º andar do prédio. Tel.: (11) 3091-9457 
 E-mail: cep@hu.usp.br Horário de funcionamento: das 8h às 12h de segunda a sexta-feira

mailto:cep-each@usp.br
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ANEXO - PALLIATIVE PERFORMANCE SCALE (PPS)


