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Resumo 

      Com o aumento da expectativa de vida, o processo de envelhecimento 

passa a ser alvo de grande interesse. Novos dispositivos se fazem necessários 

para lidar com novas demandas. Diante da perda de autonomia e 

independência, idosos e seus familiares buscam cuidado. Como oferecer 

cuidado sem tirar o idoso do lugar de sujeito? Através de exemplos clínicos, 

esta apresentação propõe partilhar experiências de Acompanhamento 

Terapêutico (AT) com Idosos em diferentes contextos e discutir temas que 

aparecem na escuta desta clínica. Ao envelhecer, não deixamos de ser quem 

somos, porém vivenciamos um grande numero de perdas reais e simbólicas 

em pouco tempo, exigindo assim, um importante trabalho de luto. A psicanalise 

nos oferece ferramentas teóricas para pensar no envelhecimento não só como 

um fenômeno complexo e interdisciplinar (biopsicossocial) mas também como 

uma etapa da vida onde os conflitos são tão intensos que a coesão do aparelho 

psíquico é colocada à prova. Ao apresentar o conceito de inconsciente, Freud 

problematiza a questão do tempo e evidencia o conflito entre um Id que 

mantem-se desejante até o fim da vida e um Eu que precisa fazer uma 

negociação com a realidade que se torna cada vez mais árida. Sem encontrar 

objetos que alimentem as trocas libidinais ou que forneçam amparo para o 

trabalho de luto, o Eu pode usar de defesas primitivas e regredir para se 



proteger do sofrimento. Assim, seria possível fazer uma leitura psicanalítica de 

algumas psicopatologias no envelhecimento, como a demência por exemplo, e 

entendê-las como um sintoma de uma psique que está tentando lidar com uma 

grande angustia. O núcleo de AT da Ger-ações estuda questões ligadas às 

demandas e manejos no AT de idosos além de capacitação de cuidadores de 

idosos e profissionais da área do envelhecimento. 
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Envelhecimento e contemporaneidade 

     Segundo a “World Health Organization” (WHO), em quase todos os países, 

o segmento de mais de 60 anos cresce mais rápido do que o resto da 

população. Este fenômeno é reflexo do aumento da expectativa de vida e 

diminuição da taxa de natalidade (http://www.who.int/topics/ageing/en/). 

        Com o aumento da expectativa de vida, a reflexão sobre o cuidado dos 

idosos é essencial. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

pesquisa de 2008, aponta mudanças na estrutura etária da população 

brasileira. Em 2000, para cada pessoa com 65 anos ou mais, 

aproximadamente 12 estavam na faixa etária chamada de potencialmente 

ativa. Em 2050, para cada pessoa com 65 anos ou mais, menos de 3 estarão 

na faixa etária potencialmente ativa. Os avanços da medicina e as melhorias 

nas condições de vida repercutem elevando a idade média que chegará ao 

patamar de 81 anos em 2050. 

       Para famílias, comunidades e cidades em todas as regiões do mundo há, 

igualmente, a necessidade de se adaptar a essas mudanças; cada vez mais, 

http://www.who.int/topics/ageing/en/


temas como: envelhecimento saudável, demências, dependência, Instituições 

de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), bioética nos cuidados no fim da 

vida e cuidados paliativos, são discutidos e pesquisados. Com a conquista de 

uma vida mais longa é necessário encontrar meios para que os anos 

continuem a serem significativos, com qualidade de vida. Viver por mais tempo, 

muitas vezes, implica em viver sob os cuidados de alguém. Dados da ABRAZ 

(Associação Brasileira de Alzheimer) mostram que no mundo existem 35 

milhões de pessoas com Alzheimer, no Brasil a estimativa é de um milhão de 

pessoas. 

       O envelhecimento é um processo complexo que vem sendo estudado de 

forma interdisciplinar. Fatores biológicos, psicológicos, familiares, sociais e 

culturais influenciam o modo de se envelhecer. Para Brandão (2009), a 

identidade é construída em um processo entre o lugar de onde se vem 

(genética, família, cultura) e os grupos de destinos para onde se vai durante a 

vida e onde se viverá a velhice. A maneira como se vive e como se envelhece 

dependeria de múltiplos fatores como a genética, as experiências vividas, 

escolhas e como tudo é articulado subjetivamente e em constante diálogo com 

o olhar do outro, a sociedade tem importante papel na construção da 

identidade.  

         Do ponto de vista biomédico, o processo de envelhecimento se 

caracteriza por perdas das funções e declínio das performances. Do ponto de 

vista social, o velho perde seu papel como provedor e autoridade na família, 

perde reconhecimento social por não estar mais inserido no mercado de 

trabalho e diminuir sua capacidade de consumo. Para a Psicologia, esta etapa 

da vida demanda cuidado, pois além de fragilizado fisicamente e desamparado 



socialmente, o idoso defronta-se com limitações que demandam energia para 

um trabalho de elaboração de lutos e perdas.  

Psicanalistas também têm usado seu referencial teórico para iluminar 

este fenômeno. A maneira como se envelhece teria uma ligação com a maneira 

como se estruturou a psique e como se estabeleceu a psicodinâmica do sujeito 

e sua relação com o mundo desde as experiências mais primitivas.  No final da 

vida, o sujeito se vê diante de lutos importantes tanto simbólicos 

(aposentadoria, mudanças no corpo) quanto reais (morte de familiares e 

amigos). Para Birman (1995), a questão da velhice está começando a receber 

certa visibilidade social, mas falta o reconhecimento simbólico. Uma sociedade 

que cultua a juventude e os valores ligados à aparência e ao poder econômico, 

tende a excluir aqueles que fazem lembrar as limitações. No imaginário social, 

o idoso é visto como pouco ativo e tendo pouco a oferecer, estaria esperando a 

chegada da morte. Sem reconhecimento social, só o passado lhe pertence, o 

presente e o futuro não. Sem um investimento da cultura, o velho corre o risco 

de identificar-se com o vazio. 

 

Envelhecimento e Psicanalise 

     Uma das questões mais importantes do envelhecimento e muito 

presente nos atendimentos clínicos é a passagem do tempo. Para Green 

(2000), Freud e os psicanalistas que o seguiram, acabaram dando mais 

importância à questão do espaço (Winnicott com o espaço transicional por 

exemplo) do que a do tempo. O estudo do sonho permite a descoberta de uma 

temporalidade desmembrada, porém, quando Freud (1915) trabalha a questão 

do recalque, a sucessão cronológica do tempo continua resguardada. Quando 



coloca as fantasias originais como organizadoras da sexualidade e a fixação da 

libido como organizadora da neurose, mostra que o tempo da psique não é 

cronológico pois questões do passado estão constantemente sendo re-

atualizadas nas experiências do presente. Para Green, a experiência 

psicanalítica do tempo seria a de um “tempo despedaçado”1, ou seja, não 

linear.  

      A história seria multidirecional, uma descontinuidade e não uma 

sucessão de eventos cronológicos. A etapa inicial da vida deixa traços não 

rememoráveis mas com vocação para repetição que ressurgem a todo 

momento de forma disfarçada. Assim, o tempo onde acontece o evento não é o 

tempo onde ele é significado. O significado vem sempre depois, esta é a noção 

de “Nachträglich” ou “après-coup” onde o evento só ganha significado 

posteriormente. Conceitos psicanalíticos como desenvolvimento da libido, 

recalque do infantil, “après-coup”, fantasias originárias e compulsão à repetição 

levariam à reflexão sobre uma temporalidade pluridimensional, uma “árvore do 

tempo” ou heterocronia (GREEN, p.185, 2000).  

   A passagem do tempo seria sentida de maneira diferente pelas 

instâncias do aparelho psíquico. Em 1923, Freud aumenta em graus de 

complexidade de seu modelo do psíquico introduzindo a segunda tópica (Id, Eu 

e Supra Eu)2.  O Id seria o lugar das pulsões, representantes no psiquismo de 

necessidades provenientes do corpo que buscam constante satisfação. O Eu 

seria criado no contato do Id regido pelo principio de prazer com a realidade 

que frustraria os desejos. Essa nova função do aparelho psíquico permitiria que 

o Eu funcionasse em acordo com o principio de realidade, postergando a 

                                                 
1
 Tradução livre do francês: “Temps éclaté” 

2
 Serão utilizados os termos Id, Eu e Supra Eu de acordo com a tradução de Hanns em Obras Psicológicas 

de Sigmund Freud pela Editora Imago, 2004  



satisfação dos desejos numa negociação com a realidade. Depois da 

passagem pelo Complexo de Édipo, a criança também desenvolveria a 

instância do Supra Eu formada pelo Ideal de Eu (identificação com os pais) e 

Eu Ideal (imagem de completude inatingível). Na mesma época, Freud (1920) 

questiona-se sobre a compulsão à repetição, as neuroses de guerra e os 

sonhos desprazerosos. Seu questionamento o leva-o a opor a pulsão de vida 

(pulsões sexuais e de auto conservação) à pulsão de morte (retorno ao 

inanimado) mantendo sua visão dualista acerca do funcionamento do aparelho 

psíquico. 

    No Id, a passagem no tempo não seria sentida de forma cronológica 

como para o Eu. Assim, no envelhecimento, o sujeito se veria frente a um 

conflito cada vez mais intenso, pois uma parte de si sente-se onipotente, puro 

desejo em busca de satisfação e outra parte perceberia que os meios para a 

satisfação dos desejos se restringiram. O corpo e o olhar do outro que antes 

podiam oferecer meios para uma relativa satisfação, sofrem transformação. O 

sujeito se vê fazendo uma negociação entre o que sempre foi e se recusa a 

deixar de ser (Id), o que gostaria de ser e não poderá mais ser (Ideal de Eu) e a 

realidade que se torna mais árida, oferecendo menos objetos para ligação. 

      Messy (2007), psicanalista francês com longo percurso no estudo 

do envelhecimento, mostra que no final da vida pode existir uma tendência de 

se retirar as emanações da libido dos objetos de amor e voltar sobre o Eu a 

energia libidinal. Esta diminuição quantitativa favorece uma regressão a 

estados pré-genitais, um retorno ao narcisismo primário. Segundo o autor, do 

mesmo modo que o sujeito passou pela fase do espelho quando reconheceu-

se numa imagem, o que permitiu que ele integrasse as partes do seu Eu, o 



adulto passa pela fase do “Espelho Quebrado”. Ou seja, ao ver uma imagem 

que não reconhece no espelho, antecipa o desregramento do Eu, a ideia de 

perda do controle de sua unidade corporal e da própria morte. O que vê à sua 

frente e no futuro não é mais a possibilidade de ser algo melhor, de se chegar 

numa imagem de completude como o Ideal de Eu, e sim um “Eu Feiúra” 

refletido no espelho e no olhar do outro. Esta experiência seria extremamente 

violenta, pois quebraria a relação do Eu com as antigas imagens que o 

constituíram.   

        Ferrey & Le Gouès (2008), também trazem um olhar interessante 

para o fenômeno do envelhecimento.  Para eles, o jogo entre as forças 

destrutivas (Pulsão de Morte) e do narcisismo (Pulsão de Vida), se intensificam 

no envelhecimento. O Eu procura uma nova posição em que poderia ser 

amado, em conformidade com as exigências do mundo externo. No 

envelhecimento, as possibilidades sociais de investimento em novos objetos 

diminuem e o circuito de troca de energia libidinal que alimenta o narcisismo se 

vê empobrecido. Por isso que, ao sentirem-se desinvestidos pelo ambiente, 

alguns idosos podem voltar para si a energia que lhes resta como indicado 

acima por Messy.  A qualidade do investimento libidinal em novos objetos é 

afetada pela história psíquica do sujeito e pelas oportunidades que o ambiente 

oferece para trocas afetivas. As trocas podem ajudar a melhorar a circulação 

da libido do sujeito, além de permitirem que ele se imagine no futuro como um 

sujeito inteiro, capaz de manter projetos de vida ao invés de paralisar-se frente 

à possibilidade de um esfacelamento psíquico anunciado pelo “Espelho 

Quebrado”.   



     Podemos pensar que no envelhecimento acontece um desencontro 

entre o inconsciente atemporal e o corpo temporal. Diante de um futuro 

desconhecido e da morte, o sujeito é convocado a redesenhar sua história, 

imagem e identidade. Frente ao limite colocado pela finitude, pelo tempo e pela 

decadência do corpo físico o sujeito se reavalia diante de seus ideais. A 

“envelhescência” seria o encontro com esse limite e poderia acontecer em 

qualquer momento da vida. Depois da aceitação deste limite seria possível se 

ver como sujeito digno e aproveitar a vida neste novo relacionamento com o 

futuro e os ideais (BERLINK; 2008, p.197).    

   É possível fazer este trabalho de re-avaliação na velhice e construir 

novos projetos de vida levando em conta possibilidades e limitações se o Eu 

tiver uma estrutura sólida e o ambiente oferecer objetos de investimento. Por 

outro lado, se as mudanças impostas pela realidade não conseguirem ser 

elaboradas, pode acontecer uma regressão, quando mecanismos de defesa 

mais rudimentares aparecem. Tais defesas teriam papel importante nas 

psicopatologias no envelhecimento. 

 

Psicopatologias no envelhecimento 

 

       A perspectiva biomédica coloca-se como hegemônica na 

sociedade atual. Isto também se confirma em relação ao envelhecimento, 

quando quadros psicopatológicos manifestados por certos idosos são, na 

maioria das vezes, entendidos como doenças estritamente orgânicas. É 

possível pensar que estes quadros teriam uma etiologia multifatorial 

envolvendo aspectos orgânicos, psicológicos e ambientais.  



          Em “Demências” (2006), Goldfarb trabalha com a hipótese de 

que um grande número de quadros de demência eclodem depois de ocorrer 

fato biográfico ou cultural doloroso. Segundo a autora, existiram dois caminhos 

frente aos desafios trazidos pelo envelhecimento: vias elaborativas que 

permitiriam uma nova posição subjetiva e vias regressivas que levariam a um 

enfraquecimento e aniquilamento do Eu. A autora sustenta uma hipótese 

psicogênica para o surgimento das demências: na qual alguns quadros de 

psicopatologias no envelhecimento teriam causas psicológicas. Nestes casos, 

o idoso passaria por uma angustia muito forte ao sentir-se desamparado diante 

de uma possível situação de dependência e medo da morte. A fragilidade física 

e o desamparo frente à dependência do outro fariam o idoso reviver angústias 

infantis.  

            Assim, a demência poderia ser entendida como o agravamento 

de uma depressão; frente a uma dor insuportável, o Eu regrediria para fases 

mais primitivas. O isolamento relacional no qual pode se encontrar também 

acelera o desmoronamento dos objetos internos. Neste processo de 

desinvestimento, evitam contatos para não sofrer. Estes mecanismos de 

defesa, que poderiam ser entendidos como trabalho da Pulsão de Morte, levam 

a um vazio de trocas afetivas e de representações psíquicas. Ao se proteger de 

sentimentos intensos, acabam numa espécie de “morte psíquica”. 

              No final da doença, parece existir um retorno a um narcisismo 

primário absoluto que impede qualquer processo de mudança e historicização, 

ou seja, não há mais mecanismos de defesa do Eu porque não há mais Eu. O 

demenciado voltaria ao padrão simbólico da infância e continuaria regredindo 

até se desamarrar completamente do tecido simbólico.  



       Em “A Organização Genital Infantil”, Freud (1923) aborda o tema 

da castração. Explica que os meninos, na infância, presumem que todos os 

seres vivos têm um órgão sexual como o seu, até que, através de brincadeiras 

com o sexo oposto descobrem que as meninas não têm pênis. Segundo o 

autor, a primeira reação frente a esta descoberta é de rejeitar esta percepção e 

encobrir a realidade, acreditando que a menina tem um pequeno pênis que 

ainda vai crescer. Num segundo momento, chegam à conclusão que um pênis 

estava lá e foi retirado, vivendo assim a angustia de castração. A dificuldade de 

se lidar com a percepção da realidade e a castração é retomada em “A 

Negativa” (1925). Neste texto, Freud mostra que a negativa (Verneinung) seria 

uma maneira do conteúdo recalcado chegar à consciência, com a condição de 

se fazer negar. A negativa constitui um modo de tomar conhecimento do que 

está reprimido, trata-se de uma aceitação intelectual do reprimido. O recalque 

foi temporariamente suspenso porem não houve uma aceitação do conteúdo 

reprimido.   

         Nesta mesma linha, podemos pensar que as mudanças do 

processo de envelhecimento causam impacto tão grande na psique, que, 

certos sujeitos, apresentam dificuldade em aceitar algumas percepções como 

por exemplo, a perda de um ente querido. Ao usar de defesas como a negativa 

(Verneinung), o sujeito demora para fazer o trabalho de luto e aceitar as 

mudanças que a realidade aponta. É possível pensar que as percepções que 

vêm de fora tragam as marcas das perdas e que a realidade passe a ser 

sentida como ameaçadora. Assim, o sujeito pode regredir a uma condição 

narcísica não procurando mais reencontrar os objetos da realidade através das 



representações e sim alucinar os objetos de desejo. Este funcionamento 

psíquico levaria a um isolamento cada vez maior.  

Ao se afastar dos outros e dos dados de realidade- dolorosos demais 

para serem aceitos- o Eu poderia regredir a estados mais primitivos onde não 

distinguiria dentro/fora e eu/não-eu. A utilização de defesas como a negativa ou 

a regressão pode estar relacionada com a história de vida do sujeito além da 

intensidade dos dados apresentados pela realidade. Decepções ou traumas na 

infância podem favorecer o aparecimento de defesas narcísicas. Por não 

confiar nos objetos externos, o sujeito volta sua libido para si e passa a obter 

satisfação em um objeto seguro.  

           Para Peruchon (1992), psicopatologias no envelhecimento 

poderiam ser afetadas pela defusão da Pulsão de Morte. A meta da Pulsão de 

Morte é romper relações e vínculos. Em certas patologias, como as demências, 

a desconstrução progressiva do aparelho psíquico pode chegar a uma 

desertificação mental. Além de cortar as ligações com os objetos, o trabalho da 

Pulsão de Morte também diminui as ligações dentro do próprio aparelho 

psíquico, dificultando a simbolização e representação. O sujeito passa a não 

conseguir mais se comunicar ou pensar. A realidade passa a não fazer mais 

entendida pois as novas percepções não conseguem ser ligadas com 

representações de experiências anteriores. Sem entender o presente, o sujeito 

se desliga desse e passa a  catexizar as lembranças do passado afim de 

preservar o sentimento de identidade abalado pelas perdas. A repetição das 

lembranças seria uma última forma de organização para sobreviver em um 

tempo suspenso. Seria possível supor que a psique demente volta a um estado 

primitivo com um antigo modo de satisfação e uma defesa precoce, a 



alucinação. Sem possibilidade de elaboração secundária (realidade, separação 

interior/exterior, sem referências tempo-espaciais, sem um campo simbólico e 

representações verbais e de imagem) o desejo toma a via compensatória da 

percepção alucinatória do objeto (como a criança que alucina o seio). O 

investimento no sistema perceptivo é retirado e a fantasia do desejo assume o 

sistema de percepção.   

    Fica claro que maneira como se envelhece tem uma ligação com a 

forma como se estruturou a psique e como se estabeleceu a psicodinâmica do 

sujeito e sua relação com o mundo desde as experiências mais primitivas. 

Diante da intensidade das perdas, a coesão do aparelho psíquico é colocada à 

prova e o relacionamento com os antigos e os novos objetos pode ser 

essencial na definição do destino do processo de envelhecimento.  

 

 Por que o AT com idosos? 

Apesar de demonstrar os benefícios da escuta psicanalítica para 

elaboração dos lutos, Freud (1917) não desenvolveu o tema da escuta 

psicanalítica para idosos. Apenas pontuou que o acumulo de material psíquico 

demandaria muito tempo para ser trabalhado. Esta postura de Freud pode ter 

muitas explicações, porem está inserida num contexto histórico onde a 

expectativa de vida era muito menor.  

            Desde então, a escuta psicanalítica vem apresentando grandes 

desdobramentos teóricos e clínicos. Acompanhando as mudanças sociais da 

contemporaneidade e as novas formas de subjetivação, psicanalistas vem 

transformando a maneira de trabalhar e pensar a clínica abarcando 

psicopatologias a principio não estudadas por Freud, pois fugiram do campo 



das neuroses como a psicose, os casos borderlines e as somatizações. Em 

meio ao aparecimento da pluralidade de caminhos teóricos, é necessário 

manter um rigor clinico para a compreensão dos novos fenômenos, além de 

sustentar uma posição ética para que a escuta psicanalítica possa se 

desenvolver (FIGUEIREDO, 2000; 2003).  

          Apesar da escuta psicanalítica e a posição ética do analista se manterem 

as mesmas para o atendimento dos diversos tipos de pacientes e para a 

criação de manejos clínicos inovadores, os profissionais que escutam os idosos 

se deparam com questões singulares trazidas por estes pacientes.  

     Neste contexto, o AT, dispositivo clínico que surgiu nos anos 70 em meio à 

reforma psiquiátrica, vem sendo cada vez mais usado para acompanhamento 

de idosos. Na minha experiência, são os familiares que buscam os ATs para 

melhorar a qualidade de vida de idosos que estão com depressão, câncer ou 

Alzheimer. Diante do diagnóstico, familiares sentem que o tratamento 

medicamentoso não é suficiente para melhorar o mal-estar e a o isolamento e 

assim procuram alguém que possa ir à residência e promover re-socialização 

do idoso.  

    O at começa oferecendo escuta ao idoso e à família para entender os 

motivos dos conflitos e as fontes de angustia. Em alguns casos, as visitas e a 

escuta fazem efeito grande no idoso que passa a poder falar de assuntos do 

passado, ligando aos poucos com eventos do presente e fazendo projetos de 

futuro. Muitos idosos sentem-se carentes de ter alguém com quem possam 

conversar sobre a história da família, mágoas, assuntos não resolvidos e temas 

considerados “tabus” como sexualidade, relacionamentos afetivos, medos e a 

morte.  



    O diálogo e escuta da família também são importantes para melhora do 

convívio familiar. Com a presença da at, a família sente que o idoso está 

recebendo atenção e passa a entender e acolher os comportamentos do idoso 

de outra forma. Durante essas conversas, o at cria espaço para que o idoso 

possa manter autonomia e sua condição de sujeito apesar de limitações físicas 

e mentais que possam aparecer como conseqüência do envelhecimento ou de 

patologias.  

     Alguns idosos encontram-se isolados, com patologias sérias. Era o caso de 

Iris a única pessoa que permitia que entrasse no quarto era a at. Em outros 

casos, idosos mostram desejo de retomar algum projeto do passado ou de 

expandir seus espaços de convivência social, como o caso de Mirian, que 

optou por fazer aulas de francês durante os ATs e visitar diferentes cafés da 

cidade.  

   O at também pode ser chamado para atender idosos que não têm parentes 

próximos e necessitam de alguém que possa oferecer, além de escuta e 

continência para angustias, uma gestão domiciliar. É o caso de Nadia e 

Domênico. Ela com transtorno bipolar e ele com câncer, moravam sozinhos e 

tinham pouca convivência com outras pessoas até a chegada da at. A partir do 

estabelecimento de vinculo de confiança foi possível organizar uma equipe 

para melhor ampará-los com médico psiquiatra e cuidadoras.  

     Nestes casos, o at pode ficar “gerenciando” a equipe e a rotina da casa. O 

contato com as cuidadoras é ponto importante do trabalho do at de idosos. 

Também necessitam de escuta e acolhimento para poderem elaborar os 

modelos que tem de cuidado e aprenderem a oferecer um espaço de cuidado 

que respeite as vontades e opiniões do idoso. São comuns dificuldades de 



relacionamento, já que o contato das profissionais com o idoso é muito íntimo e 

pode desencadear lembranças primitivas.    

   Outro tema presente no acompanhamento de idosos é o das Instituições de 

Longa Permanência para Idosos (ILPIs). O at precisa, muitas vezes, avaliar o 

momento de fazer a internação de um idoso. Foi o caso de Norma. Diante do 

diagnóstico de Alzheimer e da crescente dependência de Norma, a família 

trouxe-a para morar com eles. A empregada da família passou a ajudá-la com 

higiene porém Norma sentia-se muito desamparada e deprimida. Os cuidados 

em casa não foram suficientes e chegou o momento da internação.  

 

   Núcleo de AT Ger-ações  

    Em setembro de 2013, o núcleo de AT do Ger-Ações lançou um livro sobre 

seu trabalho teórico e clinico dos ultimo seis anos: “Travessias do Tempo”, 

primeiro livro de acompanhamento terapêutico com idosos no Brasil. Para o 

núcleo de AT do Ger-ações não há uma especificidade do AT de idosos. A 

escuta psicanalítica é a mesma que com os outros pacientes porém alguns 

temas se fazem mais presentes como perdas, lutos, autonomia, solidão e 

finitude.  

      Assim, oferecer escuta e amparo para questões do envelhecimento seria 

uma forma de prevenir o agravamento de patologias que viessem a isolar o 

sujeito e trazer uma “morte em vida”. No meu mestrado (Cherix,2012), tive 

experiência de entrevistar idosos em um Centro de convivência3. Neste 

contato, pude perceber que além de atividades físicas e oficinas de artesanato, 

idosos buscam um outro com quem possam trocar. Buscam companhia na sua 

                                                 
3
 As entrevistas foram feitas em dispositivos da rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que 

ofereciam atividades para idosos.  



jornada.  Novas formas clínicas e coletivas de cuidado são constantemente 

criadas para dar conta desta demanda.  
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