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RESUMO 

O Objeto de Estudo é a vivência do cuidador familiar de idoso com Doença de 

Alzheimer, contribuições da Gestalt-terapia para o Cuidado. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, do tipo descritiva, com abordagem Fenomenológica. O 

referencial teórico foi a teoria da Gestalt-terapia que consiste em uma 

abordagem  da Psicologia que fundamenta-se na Fenomenologia, 

Existencialismo e Humanismo. O referencial metodológico foi a Fenomenologia 

de Edmund Hurssel adaptada para o campo de pesquisa por Clark Moustakas 

utilizando a redução fenomenológica ( epoché) e Análise Intencional. Os 

objetivos da pesquisa foram: descrever a percepção do cuidador familiar sobre a 

atividade de cuidar de idosos com Alzheimer; analisar o impacto dessas 

atividades na vida do cuidador considerando aspectos biológicos e emocionais e 

discutir as modificações na vida do cuidador familiar e sua capacidade de 

adaptação à luz da Gestalt-Terapia. Os sujeitos da pesquisa foram os cuidadores 

familares de idosos com doença de Alzheimer. A coleta de dados foi realizada 

no período de abril a setembro de 2014, no programa de extensão EASIC, 

realizado no Mequinho/UFF, consistindo em análise documental ( prontuário), 

entrevistas fenomenológicas. Análise dos dados foi o modelo de Análise 

Intencional de Clark Moustakas que através da delimitação de temas que se 

repetissem nas falas dos participantes, identificadas na estrutura universal de  

redução fenomenológica: tempo, espaço, materialidade, relação com o corpo, 

relação com o mundo próprio, relação com os outros e relação com as coisas e 

mundo circundante. Foram entrevistas 10 participantes, que deveriam responder 

as seguintes questões: Como a sua vida se encontra desde o diagnóstico do 

Alzheimer para seu (a) familiar? Como se sente? Essas foram gravadas e 

transcritas. Para a realização da transcrição foi realizado o afastamento dos 

dados durante uma semana. Após a leitura foram marcadas as frases que se 

destacavam com grifos coloridos para facilitar a identificação e agrupamento das 

unidades temas. Foi realizada análise de cada participantes, procurando 

descrever a experiência para ele e depois agrupou-se os dados para formar as 

unidades tema da pesquisa. As Unidades tema que emergiram foram: 

cristalização da vida: a fixação temporal; espacialidade: deslocando para 

adaptar; corporeidade: integração corpo-mente; gratidão e dever como motivos 

para cuidar e a relação eu-outro-mundo: o cuidador familiar vivendo a 

solidão.Concluiu-se que o cuidador familiar apresenta modificação em sua vida, 

com comprometimento emocional e intenso sofrimento psíquico. Sua percepção 

do idoso é de que regride mentalmente, caracterizando o grau de dependência 

que terá. As relações familiares são afetadas com perda na comunicação e na 

qualidade dos afetos. O bloqueio de contato foi apresentado por (09) dos 

participantes, ratificando a necessidade de psicoterapia e rede de apoio para 

ajudá-los no enfrentamento da doença de Alzheimer. Pesquisa aprovada  pelo 

Comitê de Ética do HUAP – UFF, CAEE: 31286814.9.0000.5243, sob número 

686.791 em 06/06/2014. 

 

Palavras – chave: Cuidador; Doença de Alzheimer; Percepção; Gestalt-Terapia; 

Família 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The object of study is the experience of family caregivers of elderly with Alzheimer's 

Disease, contributions of Gestalt therapy for Care. This is a qualitative research, 

descriptive, with phenomenological approach. The theoretical framework was the 

theory of Gestalt therapy consisting of an approach to psychology that is based on the 

Phenomenology, Existentialism and Humanism. The methodological framework was 

the phenomenology of Edmund Husserl adapted to the field of research by Clark 

Moustakas using the phenomenological reduction (epoche) and Intentional Analysis. 

The research objectives were to describe the perception of caregivers on the activity of 

caring for seniors with Alzheimer's; analyze the impact of these activities on the 

caregiver's life considering biological and emotional aspects and discuss the changes in 

the lives of caregivers and their ability to adapt in the light of Gestalt Therapy. The 

research subjects were the family caregivers of elderly with Alzheimer's disease. Data 

collection was conducted in the period April to September 2014, in EASIC extension 

program conducted in Mequinho / UFF, consisting of document analysis (chart), 

phenomenological interviews. Data analysis was the model of Intentional Analysis of 

Clark Moustakas that through the delimitation of themes that were repeated in the 

speeches of the participants identified the universal structure of phenomenological 

reduction: time, space, materiality, RELATIONSHIP with the body, relationship with 

own world , relationship with others and relationship with the surrounding world and 

things. Interviews were 10 participants who had been asked the following questions: 

How is your life since the diagnosis of Alzheimer's to your (a) familiar? How do you 

feel? These were recorded and transcribed. To perform the transcript removals data for a 

week was conducted. After reading were marked phrases that stood out with colored 

italics for easy identification and grouping of units themes. Each participants analysis 

was performed looking for describing the experience it then grouped to form the data 

units subject of research. The Unit theme that emerged were: crystallization of life: 

temporal fixation; spatiality: shifting to adapt; embodiment: body-mind integration; 

gratitude and duty as a reason to care and the relationship I-another-world: the family 

caregiver living loniliness. It was conclude  that the caregiver has change in his life, 

with intense emotional commitment and psychological distress. His perception of the 

elderly is that regresses mentally, featuring the degree of dependence that will. Family 

relationship are affected with loss in communication and quality of affections. Blocking 

contact was presented by (09) of the participants and reiterated the need for 

psychotherapy and support network to assist them in coping with Alzheimer's disease. 

Keywords: Caregiver; Alzheimer's disease; Perception; Gestalt Therapy; Family 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 APRESENTAÇÃO TEMÁTICA 

Segundo Selma e Lenardt (2011) o desenvolvimento de doenças crônicas no cuidador 

e a necessidade de uso de medicações, demonstrando o seu adoecimento é fruto da sobrecarga 

que o cuidado com o idoso com Alzheimer gera e as complicações que advém do avanço do 

quadro serão influenciadas tanto pelo tempo e fase da doença, quanto pelo suporte que esse 

familiar receba.  

Alguns estudos demonstraram que há dificuldade por parte dos cuidadores familiares 

delegarem o cuidado a outra pessoa ou instituição, pois há a crença social de que a família 

cuida melhor, que institucionalizar quando o idoso necessitar de cuidados especiais significa 

abandono e que a institucionalização pode levar ao fim, a morte dos idosos (MAZZA; 

LEFÈVRE; 2004). Vale ressaltar, que a atividade de cuidar de um idoso com doença de 

Alzheimer,  deve-se considerar a dependência, a qual  modifica os padrões de relacionamento 

e as tarefas cotidianas da pessoa, implica mudanças no estilo de vida do cuidador familiar , 

sendo que pode variar infinitamente a sua capacidade de responder a essa situação 

(FONSECA; PENNA; SOARES; 2008).  

O homem é um ser de relação e sua existência está ligada à manifestação de suas 

experiências e vivências no mundo, abarcando a totalidade que, se apresenta na expressão    

eu - outro - mundo. Conforme as suas experiências ocorrem ele pode se modificar e atuar 

sobre o ambiente que vive. Partindo do princípio de adaptação e autorregulação, a pessoa é 

vista em sua totalidade dispondo de potenciais que se revelam a medida que vivencia uma 

dada realidade (RIBEIRO, 2011). Assim, o cuidador familiar é modificado diante da realidade 

que a doença de Alzheimer traz podendo desenvolver ou não patologias que influenciarão 

diretamente tanto a sua forma de cuidar quanto a qualidade desse cuidado. 

Neste contexto, a Gestalt-terapia1 (GT) que é uma abordagem psicoterápica 

fenomenológico existencial – humanista que tem como fundador Perls2, dará sustentação ao 

estudo já que a visão de homem e mundo influenciam a forma de lidar e cuidar do outro. 

                                                 
1 Gestalt-terapia: é uma psicoterapia que enfatiza concentrar na estrutura da situação concreta; preservar a 
integridade da concretude encontrando a relação intrísenca entre fatores socioculturais, animais e físicos ( 
D’ÁCRI; LIMA; ORGLER, 2007). 
2 Frederick Salomon Perls nasceu em 1893, em Berlim, graduou-se médico, neuropsiquiatra, psicanalista 
dissidente e é influenciado por: Análise de Caráter de Reich, Psicologia da Gestalt, teoria Organísmica de Kurt 
Goldestein, Teoria de Campo de Kurt Lewin, Pensamento Oriental ( TELLEGEN, 1984).  
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Gestalt em alemão significa: forma, estrutura, configuração, boa forma. Essa definição deriva 

da Psicologia da Gestalt que é uma teoria que estuda o campo perceptivo dos organismos, de 

que forma se estruturam e se configuram. A concepção de homem na GT está ligada à 

mutabilidade.  Seguindo essa teoria  RIBEIRO (2011), aponta que o homem é constituído a 

cada dia, é um devir, um ser em mudança. A impermanência que nasce com o homem 

provoca uma consciência de que é um ser que não se basta, interdependente. É a partir da 

consciência de quais são os seus limites, que se pode encontrar novos caminhos e melhorar a 

forma de enfrentar as adversidades que se apresentarem. Na medida em que, o cuidador 

familiar vai se tornando consciente do seu estado consigo mesmo, poderá identificar os 

suportes que lhe faltam e isso alterará sua psicodinâmica relacional com o idoso com 

Alzheimer, conseqüentemente o seu ambiente.  

Assim, o que motivou a pesquisa foi que durante a realização do atendimento clínico 

individual, em consultório, percebeu-se que as famílias que buscavam o serviço de Psicologia,  

tinham a dinâmica alterada  na relação estabelecida com o idoso com demência e dificuldade 

de adaptação às necessidades geradas pelo cuidado. Outro aspecto que determinou a pesquisa 

foi  a procura dos cuidadores familiares que chegavam espontaneamente ou por indicação da 

equipe de Enfermagem para participarem do processo psicoterápico, apresentando 

comprometimento em sua percepção de vida.  

 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 Para Barlow e Durand (2008) com base nos critérios diagnósticos do Manual 

Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, 4ª versão, atualizada (DSM –IV-TR), o 

Alzheimer é uma demência que se desenvolve gradual e continuamente, comprometendo a 

memória, orientação, julgamento e raciocínio. Apresentam afasia (dificuldade com a 

linguagem), apraxia (menor capacidade para realizar atividades motoras, apesar da função 

motora estar intacta), agnosia ( incapacidade para reconhecer ou identificar objetos, apesar da 

função sensória estar intacta) e perturbação do funcionamento executivo isto é, planejamento, 

organização, sequenciamento e abstração. Sayeg ( 2009) definiu como: 
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uma enfermidade crônica de evolução lenta (com duração de até 20 anos), 

além do fato de que nas fases avançadas o paciente torna-se completamente 

dependente, incapaz de alimentar-se, banhar-se ou vestir-se sozinho ( 

SAYEG; 2009, p.3). 

 

 O objeto de estudo dessa pesquisa é direcionado para o cuidador familiar, na busca 

da compreensão de suas vivências com idoso com doença de  Alzheimer e o desenvolvimento 

de estratégias que minimizem o sofrimento  psíquico.   

 O desenvolvimento do processo demencial que ocorre é marcado por diferentes fases, 

que podem ser percebidas com certo atraso e isso influencia no impacto que o diagnóstico traz 

para a vida da família, isto é desde o momento que a família percebe alteração no 

comportamento do idoso até a realização do diagnóstico médico, há a necessidade de se 

decidir quem assumirá o papel de responsável. Pode-se encontrar diferentes arranjos  

demonstrando  um período de tensão e modificação na dinâmica familiar até a reorganização 

de seu campo. Esse período é penoso, marcado por divisões entre os membros havendo 

variações na absorção do impacto promovido pela transformações sendo necessário a 

construção de uma rede de apoio que possa ajudar (VALIM; DAMASCENO; ABI-ACL; 

GARCIA; FAVA; 2010).  

Considerando as modificações na vida do cuidador familiar decorrentes da presença de 

um idoso com doença crônica, como o Alzheimer, e a falta de estrutura que se deparam para 

lidar com a realidade que se apresenta, as questões que norteiam a pesquisa é: de que forma 

o cuidador familiar de idosos com doença de Alzheimer, que frequenta o EASIC – 

Mequinho/UFF  percebe a atividade de cuidar? Como é afetado em seu cotidiano? De que 

forma, a psicologia pode contribuir na atenção à saúde do cuidador? 

 

1.3 OBJETIVOS  

 Descrever a percepção do cuidador familiar sobre o processo de cuidar de idosos com 

Alzheimer. 

 Analisar o impacto do processo de cuidar na vida do cuidador considerando aspectos 

biológicos e emocionais. 

 Discutir as modificações na vida do cuidador familiar  à luz da Gestalt-Terapia. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 
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 A linha de pesquisa: O cuidado nos ciclos vitais humanos – tecnologias e 

subjetividades na enfermagem e saúde, procura ampliar o conhecimento sobre o 

envelhecimento, por conseguinte a melhoria das ações  que envolvem o campo social. 

No universo das demandas que são próprias da terceira idade, a demência é 

amplamente estudada pois caracteriza “um transtorno cognitivo no qual há deterioração 

gradual do funcionamento do cérebro que afeta o julgamento, a memória, a linguagem e 

outros processos cognitivos avançados” ( BARLOW; DURAND; 2008, p.627), dessa forma 

há um comprometimento das atividades do indivíduo tanto  no âmbito familiar quanto social.

  

Há diferentes tipos de demências: demência vascular (DV), demência de Pick, 

demência frontotemporal (DFT), doença de Parkinson (DP) e doença de Alzheimer ( DA), a 

última possui alta incidência 50 a 75% dos casos, sendo a mais prevalente em estudos clínicos 

populacionais.   

 Estudos epidemiológicos relataram que a DA em países ocidentais parece haver 

menores variações geográficas em relação aos países asiáticos, na China pode-se perceber 

variações nos índices entre doença de Alzheimer e demência vascular. Na Venezuela, Molero 

et al (2007) verificaram a prevalência de Alzheimer em 49,9% dos casos (n=196); Espanha, 

Bermejo et al ( 2008) apresentaram 71,4% (n=161) e Garre-Olmo et al (2009) demonstraram 

60% (n= 577); Cuba, Libre et al (2009) o resultado foi de 46% (n=1499); Alemanha, 

Kornhuber et al (2009) descreveram 73% (n=790); Japão, Matsul et al (2009) houve a 

prevalência de 45,15% (n= 275); Índia, Mathuaranath et al (2010) obtiveram 71,3% (n=66) e 

no Brasil, na cidade de Porto Alegre,  Godinho et al (2010) quantificaram 60% (n=105) e em 

São Paulo, Bottino et al (2008) descreveram 59,8% (n= 107), confirmando a prevalência da 

demência de Alzheimer ( VIEIRA; CAIXETA; 2012). 

Esses dados servem de base para a justificativa da pesquisa já que demonstram o 

crescimento da população idosa com necessidade de cuidados e aponta para necessidade de 

ampliação dos estudos uma vez que é um fenômeno recente. 

Neste contexto, ainda deve-se considerar que o envelhecimento acompanhado de 

doenças crônicas, como Alzheimer exige disponibilidade e preparo para o cuidado.  A 

necessidade de considerar o modo de viver, as redes que foram estabelecidas durante a vida, 

as bases que constituíram as relações afetivas entre filhos e pais são fatores que influenciam 

sobremaneira na escolha de quem assumirá o papel de cuidador familiar do idoso.  
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Nesta relação de interdependência tem - se dois conceitos importantes regendo as 

atitudes: responsabilidade e escolha,  

somos condenados a escolher, escolher é uma sina humana e, por isso, somos 

também condenados a ser livres. Assim, temos de experimentar a 

responsabilidade da experiência humana para não correr o risco de escolher 

contra nós mesmos (RIBEIRO; 2011, p. 67).  

 

A relevância desse estudo está na tentativa de buscar ampliar o olhar sobre os 

cuidadores de idosos que são familiares e estão diretamente ligados ao processo demencial, 

pois com a mudança do perfil epidemiológico da população brasileira percebe-se uma 

modificação nas relações e necessidades desse grupo específico, faltando redes de apoio para 

esse cuidador familiar. Além disso, a atenção que é voltada a cuidadores especializados, desde 

informações e treinamentos até questões trabalhistas não são dispensadas aos cuidadores 

familiares, gerando uma necessidade de focar nesse grupo que fica responsável em seus lares 

por mediar às relações do idoso com a família e sociedade, podendo haver sobrecarga e por 

consequência adoecimento, já que não há tempo determinado para o cuidado e muitas vezes 

possibilidade de escolha para prestar ou não o cuidado. 

No Brasil, com a Política Nacional do Idoso, a produção de manuais para cuidadores, 

a participação do Estado tem suas responsabilidades reduzidas sendo uma carga grande 

atribuída à família e por falta de recursos financeiros, redes de apoio  fica direcionada ao 

domicílio  a capacidade de adaptação dos cuidadores a esse cenário ( KÜCHEMANN, 2012). 

Compactuando com os que entendem o envelhecer como um processo gradual, 

multifatorial e mutidirecional (ALVES JUNIOR, 2011; NERI, 2008), é notável a necessidade 

de intervenções clínicas para ampliação dos estudos sobre Gerontologia (FORTES; NERI, 

2008). Além disso, ampliar o conhecimento sobre as dificuldades do cuidador familiar que 

não é profissional e está diretamente ligado ao idoso, por longo período. 

Pretende-se com essa pesquisa oferecer como contribuições para o cuidador familiar 

com o levantamento de suas necessidades podendo promover atividades direcionadas, através 

de cursos e palestras que esclareçam e ofereçam apoio; para o idoso pois através do 

conhecimento, da informação adquirida pelo cuidador haverá melhora na eficiência do 

cuidador, logo a qualidade do cuidado também será afetada bem como a relação  estabelecida 

idoso-cuidador familiar poderá ter a sobrecarga diminuída; para o ensino e pesquisa pretende-

se aprimorar as discussões no campo da dinâmica familiar uma vez que não se pode pensar o 

idoso isoladamente, bem como  ampliar as discussões sobre  os cuidadores tanto principais 
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quanto secundários já que o aumento da população idosa sofrerá um incremento impactante 

na sociedade, ajudando no desenvolvimento de políticas de saúde que possam abarcar os 

cuidadores; para pesquisa  também se pretende aprimorar o relacionamento nos estágios mais 

avançados de comprometimento cognitivo através da psicoterapia, dando suporte à família 

desenvolvendo uma teoria que ajude os profissionais de saúde  a lidar com essa realidade, 

expandir a terapia grupal ao cuidador familiar do idoso com Alzheimer promovendo espaços 

de troca  e para extensão queremos incentivar com a criação de projetos que envolvam 

diferentes profissionais e a comunidade promovendo saúde para todos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 CUIDADO E CUIDADOR FAMILIAR            

 

O cuidado é a primeira expressão de sensibilidade e atenção para o outro que o ser 

pode oferecer. Ele pode ser manifestado de diferentes formas, variando de acordo com a 

cultura que constitui um determinado local, pois a linguagem, o ambiente e as interações 

realizadas entre organismo-ambiente provocam e produzem subjetividades que expressam 

seus afetos de forma singular. A linguagem tem um papel fundamental uma vez  que organiza 

a transmissão do sentido  atribuído  ao cuidar pois é condutora da comunicação, oferecendo as 

gerações a possibilidade de se inscrever na história a partir de seus atos (CHAUÍ, 2012).   

Pode-se falar de uma essência do cuidado que está presente em todos os seres, que 

move e impulsiona a existência e que na dimensão humana, se caracteriza tanto como arte 

quanto técnica uma vez que o desenvolvimento do pensamento, os avanços dos 

conhecimentos e as descobertas tecnológicas oferecem novos instrumentais e variações de 

técnicas ao homem que  é identificado como cuidado.  É notório que  há uma preocupação em 

definir e compreender o que abarca o ato de cuidar, a fim de direcionar uma boa prática de 

atenção ao ser humano, logo pode-se dizer que  cuidar é uma atitude. Assim, o cuidado se 

universaliza e promove a integração dessa humanidade latente, o ciclo de vida compreendido 

desde o nascer ao morrer é permeado por essa ação voltada a melhorar, dar conforto, oferecer 

o melhor de si mesmo a outrem mesmo que haja poucos recursos ou nenhum.  

 

O cuidado se encontra na raiz primeira do ser humano, antes que ele faça 

qualquer coisa. E se fizer, ela sempre vem acompanhada de cuidado e 

imbuída de cuidado. Significa reconhecer o cuidado como um modo- de- ser 

essencial, sempre presente e irredutível à outra realidade anterior. É uma 

dimensão originária, ontológica, impossível de ser totalmente desvirtuada 

(BOFF; 1999, p. 34). 

 

Como dimensão ontológica é a expressão da graça, um influxo de força doado que 

permite a sobrevivência através dos tempos, que busca a manutenção da vida em toda a sua 

beleza e significância. Ao observar a relação da Terra para com o homem, é necessário usar as 

vias da sensibilidade, o ser que sente, é tocado pela presença e exuberância do sol, da chuva, 

do ar, além da diversidade dos reinos e conforme vai sendo afetado, esse ser vai conhecendo a 

dimensão da humanidade que o constitui. Se puder expandir e contatar com o universo, 
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manifestando através de suas leis tão claras e organizadoras, a comunhão com o todo, 

demonstra que há uma atemporalidade no cuidado, isto é não é possível identificar em que 

momento o cuidado começou, pois faz parte do modo de existir.  

O processo de que envolve o ato de cuidar é dotado de uma grande complexidade, 

compreende as dimensões: sagrada, filosófica e biológica que caracterizam o ser humano. À 

medida que o homem foi desenvolvendo as formas de subsistência e organizando-se em torno 

do trabalho, da produção surgiu um mecanismo de alienação, de afastamento de si mesmo, 

que influenciou a mudança do sentido de cuidar. Percebe-se o descuido na forma como lida 

com a natureza, com os animais, consigo mesmo. Esse movimento anti-natural causa impacto 

também na qualidade das relações humana, uma vez que as sociedades apresentam-se cada 

vez mais adoecidas psiquicamente em função da valorização do Ter. Para algumas pessoas a 

confirmação de sua existência baseia-se na capacidade de adquirir bens, na capacidade de 

acumular e principalmente, de mostrar para os outros que os têm, dando uma sensação de 

valorização e reconhecimento.  

Tal imperativo  tem desafiado todos os campos de saberes a pensarem e/ou 

repensarem suas práticas já que esse modus operandi está afetando a própria existência 

humana através dos esgotamentos de fontes naturais, a presença da poluição, desmatamentos, 

desequilíbrios climáticos, enfim a ação humana sobre os sistemas naturais de modo a atender 

suas necessidades gerando esgotamento de recursos e alterações no ecossistema. 

No que tange ao comportamento humano, é notável o quanto o descuido se apresenta 

devido ao individualismo presente, a desigualdade social dá forma aos mais diferentes tipos 

de violência, sendo necessárias  criação de leis, normas, cartilhas para regulamentarem as 

formas de conviver uma vez que esqueceu-se  a essência do que é ser humano.  

Em relação ao cuidado com o idoso é importante refletir sobre a capacidade que o 

idoso tem de pensar suas questões existenciais de outra maneira, priorizando o contato com o 

outro, tornando-se mais afetivos e buscando apoio dos especialistas para poderem melhorar 

suas condições de vida. De acordo com Sá e Ferreira : 

 

Apesar de apresentarem limitações biológicas, psicológicas e/ou sociais, os 

idosos possuem o talento de pensar por si mesmos, ouvirem, avaliarem e 

decidirem sobre o que é bom e o que não é bom para si mesmos, por vezes 

subsidiados nas orientações dos profissionais de saúde. Apesar de alguns 

idosos terem limitações reais ou potenciais e outros, embora não as tenham, 

ainda acreditam nelas, torna-se fascinante que todos eles possuem uma 

enorme capacidade de escolha. Muitos idosos recorrem aos especialistas, na 

busca de suporte para as tomadas de decisão sobre a sua saúde. No entanto, a 
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capacidade criativa dos sujeitos idosos imprime a marca subjetiva (pessoal) 

na reelaboração desse conheciemento (SÁ; FERREIRA; 2004, p. 47). 

 

Dar centralidade ao cuidado não significa deixar de trabalhar e de intervir no mundo. 

 
Significa renunciar à vontade de poder que reduz tudo a objetos, 

desconectados da subjetividade humana. Significa recusar-se a todo 

despotismo e a toda a dominação. Significa impor limites à obsessão pela 

eficácia a qualquer custo. Significa derrubar a ditadura da racionalidade fria e 

abstrata e dar lugar ao cuidado. Significa organizar o trabalho em sintonia 

com a natureza, seus ritmos e suas indicações. Significa respeitar a comunhão 

que todas as coisas entretêm entre si e conosco [...] (BOFF; 1999, p.102). 

 

 

Neste contexto, a atitude de cuidar pode promover o resgate do humano em cada um 

que se envolve nesse ato. Há mudanças significativas nas relações estabelecidas em família, 

inclusive existem discussões em torno do que é família e se ainda pode-se dizer que a mesma 

existe. O conceito de família adotado neste estudo consiste em “uma realidade natural criada 

pela natureza para garantir a sobrevivência humana para atender à afetividade natural dos 

humanos, que sentem a necessidade de viver juntos” (CHAUÍ; 2012, p.272). 

A família fornece o suporte para seus membros para identificarem seus papéis, a noção 

de pertencimento e manutenção da saúde integral. Os cuidados fundamentais para a 

manutenção da saúde humana são produzidos na família, abarcando aspectos biológicos, 

psíquicos, sociais e espirituais. O desenvolvimento da personalidade é fortemente 

influenciado pelas interações afetivas, há uma aprendizagem contínua entre seus membros. 

Além disso, o cuidado na família é permeado pelo vínculo afetivo (GUTIEREZ; MINAYO; 

2007). 

Quando há adoecimento de algum membro da família, é considerado cuidador familiar 

aquele que assume os cuidados, atendendo às necessidades de autocuidado de pessoas com 

algum grau de dependência por um período prolongado. Essa pessoa passa a ser referência e 

assume muitas tarefas que visem ao restabelecimento ou manutenção da saúde de seu parente. 

Estudos apontam que o perfil do cuidador familiar está na predominância de mulheres 

de meia idade e idosas, com baixo nível de escolaridade, que cuidam por períodos longos com 

ausência de revezamento. Há também uma vulnerabilidade a doenças psíquicas e físicas, 

problemas emocionais e financeiros e no caso de idosos cuidando de idosos, risco de morte. 

Já com relação às mulheres descrevem uma sobrecarga devido ao acúmulo de atividades que 

envolvem desde a manutenção da casa, até o recebimento de pagamentos, isto é a vida 
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financeira. Vale lembrar que ainda é historicamente e socialmente reconhecido como uma 

prática feminina, sendo validado nos dias de hoje (OLIVEIRA; D’ELBOUX; 2012). 

No presente trabalho, o cuidador familiar passa a ter voz para expressar através de 

suas histórias como são construídas as relações com a pessoa com Doença de Alzheimer, 

desvelando este universo, identificando as modificações, os movimentos e estagnações 

ocorrem na relação estabelecida. É possível durante a jornada com o idoso o cuidador familiar 

se perceber? A reflexão sobre o ato de cuidar fez com que outras questões emergissem, se 

cuidar faz parte da humanidade que constitui o homem, como é possível que em algumas 

casas, sejam presenciados abandonos, solidão e isolamento tanto do cuidador familiar quanto 

do idoso? O núcleo familiar só consegue ver o cuidado como dever?  

Pode – se notar que o afeto é o caminho para a integração e saúde de uma família. É 

necessário estabelecer limites e respeitá-los para que um ambiente seja saudável. É no 

respeito às limitações alheias, no desenvolvimento da solidariedade e da compaixão que se 

pode viver a integralidade do ser. O cuidador familiar não é uma máquina que produz ações 

direcionadas a alguém. Há que se perceber, que o mesmo precisa de um olhar cuidadoso para 

suas necessidades, que ele também é objeto de cuidado. 

 

O adoecimento do cuidador familiar está diretamente ligado à intensidade do 

cuidado que prestou aliado à duração. No caso do Alzheimer, a falta de uma 

rede de apoio, de conhecimentos específicos pode promover um cuidado 

inadequado e ineficiente.  Em tal contexto, existe a possibilidade concreta de 

serem perpetrados abusos e  maus – tratos. Portanto, é necessário lembrar, 

que embora a legislação e as políticas públicas afirmem e a própria sociedade 

considere que os idosos devem ser assistidos pela família (por razões morais, 

econômicas ou éticas), não se pode ter como garantido que a família prestará 

um cuidado humanizado (CALDAS; 2002, p. 55). 

 

O cuidador familiar tem sua vida social prejudicada, passam pela exclusão social 

resultado das exigências que o idoso com Alzheimer fazem, além de ficar sujeito a apresentar 

quadros de depressão, angústia; medo; frustração, tensão, ansiedade sendo que quando 

procuram ajuda médica o tratamento proposto é medicamentoso ( SEIMA; LENARDT; 

2011), que implica em aumento das doses e continua exposição aos agentes causadores do 

quadro, já que o tratamento medicamentoso é um paliativo e deveria ser associado a outras 

formas de intervenção.   

Assim, o cuidador familiar de um idoso com demência é aquele que carrega uma 

responsabilidade com dimensões complexas pois além da atitude que envolve o cuidado, há 

uma carga emocional por ser alguém que faz parte da própria constituição como pessoa, pode 
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ser alguém que durante a sua existência foi cuidado por esse idoso e vivencia a troca de 

papéis. Então, há também o movimento de despedida de uma forma de ser e reorganização do 

campo para outra coisa, que no início o cuidador familiar não sabe o que é, desconhece o 

caminho que irá seguir. 

 

  2.2- DOENÇA DE ALZHEIMER (DA) 

 

A doença de Alzheimer tem passado por modificações em seu conceito na medida em 

que as pesquisas no campo da neurociência, da genética, da neurologia e dos estudos 

transculturais vão se aprofundando e os métodos diagnósticos se aprimoram, descortinando 

novas nuances.  

A definição como Doença de Alzheimer pré-clínica ocorre  quando há o diagnóstico 

precoce, pois pesquisas mostram que quanto mais cedo esse for realizado, pode-se retardar a 

evolução do quadro e oferecer melhor qualidade de vida ao idoso. Foi batizado como 

comprometimento cognitivo leve –CCL (CAIXETA  et al , 2012). 

As demências são caracterizadas por no mínimo dois déficits cognitivos, como o de 

memória, associado a, pelo menos, outro comprometimento de funções cotidianas do 

indivíduo. Além do comprometimento da memória, a demência deve apresentar o 

desenvolvimento de outra perturbação cognitiva, como afasia (diminuição das funções de 

linguagem), apraxia (prejuízo na capacidade de executar atividades motoras), agnosia 

(dificuldade para reconhecer ou identificar objetos) ou uma perturbação do funcionamento 

executivo (capacidade de pensar de forma abstrata e planejar, iniciar, sequenciar, monitorar e 

cessar um comportamento complexo). Os déficits cognitivos devem prejudicar o 

funcionamento ocupacional e / ou social representando um declínio relacional que em geral é 

de natureza crônica e progressiva (IBIDEM, 2012). 

As causas identificadas para a doença tem sido apontadas pelo acúmulo de proteínas 

nos espaços intra e extracelulares associados a neurodegeneração, também a modificação na 

plasticidade neuronal, há uma perda de sinapses que  torna o processo progressivo. 

Grande número de pacientes exibem poucos sinais físicos e neurológicos sendo 

necessários os diagnósticos diferenciais proporcionando uma base para o manejo da doença e 

fornecendo caminhos para o aconselhamento dos seus familiares e cuidadores. 
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O Alzheimer compromete a atenção através da função de operacionalização sendo 

classificada em quatro tipos: atenção alternada que é a capacidade de alternar o foco 

atencional de um estímulo a outro durante a execução de uma tarefa, a atenção dividida é 

quando o foco é mantido em mais de um estímulo simultaneamente e a atenção concentrada 

é a capacidade de selecionar um estímulo dentre vários, enquanto a atenção sustentada se 

refere a capacidade do individuo manter sua atenção em um estímulo ou numa sequência  de 

estímulos durante o tempo necessário para execução de uma tarefa.   

Já a memória nos estágios iniciais, apresenta comprometimento da memória episódica 

e dificuldade para aquisição de novas informações com aprendizado comprometido. Os 

pacientes apresentam falhas de codificação e, consequentemente, a informação não é 

transferida da memória de curto prazo à de longo prazo, prejuízos na retenção e recuperação 

de conhecimentos são clássicos. A memória a curto prazo se apresenta limitada pois engloba a 

análise de informação sensorial nas áreas cerebrais específicas ( visuais, auditivas, etc) e sua 

reprodução imediata dentro de um prazo de 1 a 2min. Clinicamente, observa-se a falha do 

paciente na manutenção da sequência de uma tarefa e na rápida perda de raciocínio durante 

uma conversa (SOARES; SOARES; CAIXETA, 2012). 

Diante desse quadro fica claro que a atenção exigida por esse idoso, altera as relações 

existentes na casa, desde a disposição do ambiente físico até as tarefas que são necessárias 

realizar. Há perda da autonomia, aumento do grau de dependência e isso pode ser fator de 

geração de conflitos uma vez que há alteração na dinâmica relacional. 

  

 

2.3 O IDOSO COM DEMÊNCIA 

 

Para facilitar o entendimento sobre as formas como o comportamento do idoso pode 

alterar nos quadros de demências, procuramos identificar o que se pode esperar como 

manifestação do Alzheimer nas diferentes fases de apresentação da doença, a saber: fase de 

demência leve; demência moderada; demência grave. 

Na fase de demência leve, há alterações de memória, o idoso pode esquecer a história 

de um livro que acabou de ler, o nome das pessoas que se relacionaram com ele recentemente, 

onde guardou o objeto que pegou e comprometimento de funções executivas causada pela 

redução da capacidade de concentração, apresentando pelo menos uma, tais como: dificuldade 
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de fazer o imposto de renda; tirar peça de uma máquina e não saber recolocar ( atividade que 

sempre realizou), perder-se no caminho de casa, caracterizando leve desorientação espacial. 

Podem ocorrer também distúrbios de linguagem, principalmente a escrita e anosognosia que é 

a falta de senso crítico, sendo comumente percebido pela desinibição e apatia. A demência 

moderada caracteriza-se por comprometimento das atividades instrumentais da vida 

cotidiana, sendo ainda capaz de ações de autocuidado. A linguagem é comprometida com 

evidência, apresenta a afasia: dificuldade de compreensão da fala; agrafia dificuldade de 

compreensão da escrita; alexia: dificuldade de leitura. O distúrbio de memória fica ainda mais 

grave exemplo clássico é o esquecimento do nome de familiares, eventos remotos e recentes 

significativos, como o falecimento de um parente. Desorientação no tempo é comum, não 

sabe dia da semana, ou dia do mês. Há a apraxia: ausência da memória do ato motor, falhas 

nos comandos motores e discalculia: dificuldade de realizações operações matemáticas. Já a 

fase de demência grave o paciente é totalmente dependente. A memória é reduzida a 

fragmentos de informações, a orientação pessoal, temporal é perdida. Com a evolução do 

quadro, o número de palavras inteligíveis emitidas reduz-se a poucas por dia, é perdida a 

capacidade de controlar os esfíncteres, surge dificuldade para andar e mais tarde para engolir, 

manter-se sentado e mesmo para sorrir (TAKADA; NITRINI; 2012). 

 É através dos sintomas que o idoso manifesta que ocorre o desconforto  para os 

cuidadores pois os idosos apresentam uma grande variação de mudança comportamental, 

podendo desenvolver um estado de confusão e ansiedade nos cuidadores (CAIXETA; 

REIMER; 2012). Percebe-se que a falta de conhecimento a respeito da clínica da doença 

dificulta a percepção do cuidador familiar sobre o que esperar do idoso e o que estimular na 

realização do cuidado, por outro lado, há também aqueles que se recusam a saber mais sobre o 

avanço das fases porque não querem pensar e sofrer com o que pode vir a acontecer. 

Faz-se necessário discutir uma doença grave e de difícil identificação nos idosos: a 

Depressão, pois a terceira idade é um momento caracterizado por perdas e muitos consideram 

que a tristeza faz parte do conjunto comportamental, devido ao envelhecimento e não levam o 

idoso a buscar tratamento (AMERICAL MEDICAL ASSOCIANTION; 2002). A depressão é 

comum nos quadros de Doença de Alzheimer caracterizando-se pela depressão menor mais 

prevalente que a depressão maior. Os sintomas depressivos são prevalentes nas fases precoces 

da doença, que não apresentam sintomatologia característica e nos três primeiros anos. A 

fenomenologia da depressão são as seguintes: predomínio de anedonia: perda da capacidade 
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de sentir prazer, hipobulia: é a diminuição dos desejos, há um sentimento de passividade e 

abandono;  ruminações obsessivas, irritabilidade e inquietação. Pode chegar a um ponto que 

não se consegue definir se a piora do desempenho cognitivo é própria do Alzheimer ou da 

Depressão ( CAIXETA; REIMER; 2012).  

No curso da doença de Alzheimer podem surgir sintomas psicóticos, os quais são 

associados a uma progressão mais rápida da doença, maior gravidade dos sintomas 

cognitivos, comprometimento sensorial, piora do estado geral de saúde. A marcha 

parkinsoniana, declínio cognitivo e da memória semântica são considerados preditores 

significativos de sintomas psicóticos. Esses apresentam-se através de alucinações e delírios. A 

presença de delírios ocorre em 35% dos casos, nos primeiros anos da doença, sobretudo no 

segundo ano, decaindo a partir de então. Os delírios mais comuns são os persecutórios, de 

subtração e de presença de hóspede em casa ( IBIDEM; 2012).  

Nos quadros psicóticos é necessário ter atenção com o tratamento farmacológico pois 

é uma população frágil, que as interações medicamentosas podem agravar os sintomas, tendo 

sido sugerido abordagens não farmacológicas associadas, terapias com música, dança, 

movimentos, arteterapia ( CHAVES; PRADO; CAIXETA; 2012). 

Vale ressaltar a presença de algumas síndromes comportamentais específicas, segundo 

CAIXETA; REIMER ( 2012; p. 300-306): 

Síndrome de Klüver-Bucy : caracterizada pela hiperoralidade: isto é hiperfagia, come 

e esquece que comeu e pela tendência compulsiva de levar objetos à boca, inclusive lixo, 

aumento no consumo de bebidas alcoólicas; hipermetamorfose: compulsão por examinar os 

objetos de um ambiente novo; placidez: uma grande indiferença aos estímulos externos, sejam 

positivos ou ameaçadores; hipersexualidade: pode se manifestar mais como produção oral do 

que atuação propriamente dita.  

Síndrome de Othelo: refere-se ao ciúme patológico, paciente cria confabulações em 

torno do tema, dizendo que viu o cônjuge saindo com outra pessoa, trocando olhares 

libidinosos, marcando encontros, beijando alguém de forma discreta.  

Reação Catastrófica de Goldstein: reação de ansiedade intensa e desproporcionada 

diante de estímulos banais, apresentar agitação psicomotora agressividade ao ser realizada a 

limpeza  do quarto, por exemplo. 

Síndrome de Godot: ansiedade produzida compromissos futuros, lidar com alguma 

forma de exposição, modificação, exemplo: ir à consulta médica. 
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Síndrome de desinibição: caracteriza-se por hiperatividade, necessidade reduzida de 

sono, pressão de discurso, desinibição dos instintos, desinibição emocional, desinibição 

intelectual: delírios megalomaníacos e paranóides, desinibição sensorial: alucinações 

auditivas e visuais. 

Síndrome Apática: falta de motivação, mobilização. Pode ser confundida com 

depressão, há biomarcadores que podem ser reconhecidos no líquido cérebro-espinhal, que 

não existem na depressão ou psicose. 

Síndrome de Falso Reconhecimento (Capgras): paciente acredita que o familiar foi 

substituído por um impostor de aparência idêntica. Pode também ser animais de estimação ou 

objetos pessoais. Na Síndrome de Frègoli, tendem a um hiper-reconhecimento, acreditam 

que são da família pessoas que não são. 

Sinal de Espelho: paciente não reconhece sua imagem refletida no espelho, 

atribuindo-lhe uma outra identidade, geralmente de um familiar mais próximo. Pode gerar 

inquietação, agressividade dependendo das “entidades” reconhecidas no espelho. 

Síndrome de Diógenes: descuido extremo da própria higiene pessoal, negligência 

com o asseio da própria moradia, geralmente vivem e comem misturados com inúmeros gato, 

isolamento social, acúmulo de objetos inúteis e comportamento paranoico. 

Síndrome de Clèrambault: conhecida como erotomania,  é a crença delirante de que 

outra pessoa, com quem tem pouco contato, está apaixonada pelo paciente. O pretenso 

apaixonado é uma personalidade pública, inacessível. O paciente pode perseguir a pessoa. 

Síndrome de Dorian Gray: crença delirante de que não está envelhecendo. 

Diante de tantas possibilidades para serem reconhecidas no comportamento do idoso, é 

possível refletir a complexidade que envolve o tratamento da doença, as necessidades que 

aprecem são desafiadoras pela singularidade que cada pessoa irá apresentar. Em cada fase, há 

os seus sinais característicos,  mas também há a forma como cada componente da família lida, 

afetando na progressão ou estagnação da doença. Dessa forma, a importância dos cuidados e 

relação estabelecida com esse idoso fica cada vez mais clara, sendo importante a integração 

de profissionais capacitados para o reconhecimento e orientação das pessoas que cuidam. 
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2.4 FAMÍLIA 

Amor vem de amor ( Guimarães Rosa) 

 

O estudo sobre a família pode ser considerado desafiador já que família compreende a 

reunião de subjetividades, em torno de valores e histórias comuns. Nela pode haver encontros 

e desencontros devido às relações inter- geracionais que ocorrem. Essas produzem a riqueza 

da família, que consiste nas diferenças que promovem processos de mudança e diferenciação. 

Assim, a interação entre o ser-criança, o ser-adulto, o ser-idoso possibilita a criação de 

histórias e laços de afeto que constroem a identidade desse grupo e faz com que sejam 

reconhecidos como pertencentes a determinado núcleo. O grupo familiar é herdeiro de valores 

que podem ser passados tanto verbalmente, quanto na comunicação não verbal, através de 

segredos não revelados, no silêncio sobre determinada questão que é evitada, no entanto a 

informação existe e manifesta-se muitas vezes em momentos de crise ou adoecimento. 

Para contribuir com o estudo sobre a vivência do cuidador – familiar faz-se necessário 

compreender de que forma essa família é constituída e compõe o ambiente em que o idoso 

está inserido, a identificação das bases que fundamentam uma família, o jeito de ser do núcleo 

uma vez que é nesse contexto que o idoso demenciado é cuidado, sendo afetado e ao mesmo 

tempo afetando àqueles que estão a sua volta. 

É preciso considerar também nessa reflexão que há uma diversidade de 

comportamentos e formas de expressão, então cada família tem seus códigos próprios, a fim 

de adentrar a intimidade de um grupo deve-se refletir e respeitar a alteridade que lhe pertence, 

fruto dos componentes subjetivos, históricos e sociais que interferem diretamente na 

condução da dinâmica familiar. A relação estabelecida com um idoso do ocidente tem suas 

particularidades, que quando comparadas a forma do oriental podem causar estranhamento e 

dificuldade de compreensão e vice-versa.  

O homem é inapreensível. Teoria nenhuma dá conta do humano. Sempre 

haverá o que nos surpreender no fascinante campo da experiência e das 

relações, marcadas pelo inusitado (CARDELLA; 2009, p.20). 

  

Outra forma de compreender a família é através da confirmação que ela promove da 

existência de uma pessoa para outra, é através de pessoas relevantes que estabelecem contatos 

significativos que o ser humano descobre o sentido de sua existência e há a necessidade de 

que o outro testemunhe gestos, a vida e até a morte ( CARDELLA; 2009). Neste contexto, o 

cuidador – familiar vive muitas vezes a angústia de não ser testemunhado por aquele para 
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quem presta o cuidado, podendo ter a sensação de que não fez a diferença já que cai no vazio, 

na não-lembrança. Além disso, os outros membros da família, não estão presentes, ou estão 

envolvidos em outras tarefas gerando no cuidador –familiar um sentimento de solidão, 

esvaziamento e desvalor.  

Nossa singularidade constitutiva só pode se constelar no contexto de uma 

relação, já que não podemos saber quem somos se outro não confirmar nossa 

existência por meio da experiência compartilhada da diferença. Somos nós 

mesmos porque não somos o outro (IBIDEM; p. 26). 

 

Pode-se verificar também que a família é constituída tendo como base lealdades 

invisíveis, isto é “existência de expectativas estruturadas diante das quais todas as pessoas da 

família assumem compromissos” (KROM; 2000, p. 16). Dessa forma, a escolha do filho (a) 

mais velho para cuidar dos pais na velhice pode ser transmitida desde o nascimento da criança 

para os membros da família e isso nem ser questionado pois faz parte dos valores que 

constituem esse grupo, isso reforça os laços e as lealdades invisíveis determinando a 

configuração das relações. 

Tal assertiva ajuda a entender como é realizada a escolha do cuidador que irá assumir 

a responsabilidade pelo cuidado como idoso, uma vez que essa “escolha” foi sendo 

programada durante algumas gerações com base nos valores e mitos que vão sendo 

introjetados : “ filha você é a mais velha, sabe como gosto das coisas”, “fizemos tudo para 

que você crescesse na vida”, tais falas têm um subtexto, que traz uma carga emocional que 

pode aparecer como endividamento dos descendentes. Esse acordo é velado, silencioso mas 

todos os compreende e ratificam, constituindo o mito da lealdade em família.   

 

Nas famílias extensas, e em muitas culturas, por norma familiar era destinado 

ao homem de mais idade, o primogênito, todos os deveres de propriedade, 

cuidado e obrigações. Ele deveria deter a lealdade incondicional a todos os 

outros membros da família. Os fatores econômicos e de proteção mostram-se 

importantes nas lealdades, mas o fator mais significativo são os vínculos 

psicológicos (KROM; 2000, p. 17). 

 

Pensando nos vínculos familiares é através desse sistema de integração que eles 

podem manter-se ou serem quebrados. Há momentos que situações práticas tais como 

mudança de localidade, falecimento precoce, adoecimento acabam interferindo nessas 

alianças, no entanto logo ocorre um rearranjo e outra pessoa assume a função previamente 

determinada. “torna-se evidente que o sentido que perpassa as gerações é transmitido e 

permeia todas as relações da família. Assim, originam-se os significados atribuídos às 
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experiências e determinam as hierarquias de valores, influenciando a maneira como as 

pessoas vêem o mundo e interagem no mundo.  

Apesar de haver possibilidades de contato, esse só poderá ocorrer na fronteira que 

separa mundo intra-familiar e mundo externo. Neste contexto, o idoso que pertence a uma 

família que possui fronteiras rígidas, que não permitem a presença de pessoas novas, que são 

fechados em si mesmos, pode ser atingido com a manutenção de estereótipos e sofrer 

consequências como a institucionalização ou o isolamento no lar, o mito de que conviver com 

o idoso é conflitante e que os filhos abandonam são concepções errôneas (WALSH; 1995). 

Na vida tardia, a aposentadoria é o primeiro marco que exige ajustamentos no grupo, a 

pessoa produtiva terá a perda de laços profissionais, terá que reaprender a viver em casa, 

descobrir um novo sentido para sua existência. Por outro lado, os filhos passam a fazer 

contato com a fragilidade que começa a se apresentar desse pai ou mãe potente, provedor. 

Outro fator, a redução dos rendimentos pode trazer um impacto tanto no padrão de vida 

quanto em estresse devido ao novo papel que o idoso assumirá em sua casa. Algumas 

mulheres se adaptam facilmente, por terem responsabilidades como donas - de- casa, os 

homens necessitam descobrir ou redescobrir o que é ser dono – de – casa, isto é o papel que 

foi direcionado a mulher na divisão sexual do trabalho, passa a ser revisto. Há um fenômeno 

atual que é a busca pela instrução, retorno ao banco escolar, realização de cursos de 

informática e busca por atividades informais para complementar a renda.  

Outro marco é a viuvez, pois traz o sentimento de perda, desorientação e solidão que 

contribuem para um aumento nos índices de morte e suicídio no caso dos homens (IBIDEM; 

1995). 

Na sociedade brasileira esse desafio se amplia devido às condições sócio-econômicas 

que influenciam na qualidade de vida. Há pessoas envelhecendo e apresentando doenças 

crônico-degenerativas que impactam diretamente na vida da família. O custeio do tratamento, 

medicações, a busca por especialistas são pontos determinantes para o cuidado que a família 

oferece. No caso da doença de Alzheimer, é importante considerar inclusive questões de 

deslocamento, uma vez que os transportes públicos não oferecem comodidade aos idosos, 

sendo necessária a busca de transportes alternativos que impactam diretamente no orçamento 

da família. A família no estágio tardio da vida precisa pensar em formas de adaptação para 

enfrentar os fenômenos da aposentadoria, da viuvez, a condição de vida de avós e as doenças 

que requerem o apoio familiar, o ajustamento às perdas. 
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A condição de avós constitui uma transformação sistêmica que altera os 

relacionamentos e oferece várias possibilidades de papel e oportunidade de 

interações significativas. O desenvolvimento da condição de avós também 

encerra um grande potencial de enriquecimento do estágio posterior da vida, 

como um recurso para pais solteiros e que trabalham, e para uma 

aproximação entre gerações (WALSH; 1995, p. 274). 

 

Esses processos podem reunir algumas pessoas para novos aprendizados, há a 

possibilidade de uma reorientação e busca de novos sentidos e significados para as pessoas 

envolvidas. O desafio para alguns lares está em: além de enfrentar as transformações que o 

envelhecimento produz deparar-se com a Doença de Alzheimer que se caracteriza como 

crônico-degenerativa, mobilizando a família a buscar redes de apoio, instruções, tais como 

cursos que ajudem a lidar com esse idoso que vai perdendo sua identidade. Além disso, são 

revelados sentimentos que foram guardados ao longo da vida na relação do cuidador familiar - 

idoso, sendo necessária uma atualização da mesma em todo o sistema familiar, pois há 

alteração no padrão de relacionamento. 

No bojo desse trabalho está focada a vivência do cuidador familiar com este idoso com 

demência que ao longo do tempo vai perdendo suas lembranças mas essas se reatualizam  

com a presença dele na família. Essa pessoa que tem diminuída sua representatividade, passa 

a ser visto pela lente da doença, o Alzheimer passa a ser uma entidade presente no ceio do 

grupo. Esse fenômeno pode comprometer as relações já que o significado da vida daquela 

pessoa passa ser dado pelos seres que com ele convivem. Assim, o Alzheimer pode assumir 

dois papéis: o de integrar e o de desintegrar famílias, isso vai depender da postura adotada no 

núcleo. 

A narrativa das famílias sofre a interferência do modo como eles escolhem lidar com a 

pessoa idosa.  

A deterioração física e mental pode ser exarcebada pela depressão, 

desamparo e medo de perder o controle. Essas preocupações ecoam a 

ansiedade de outros membros quando respondem a uma doença [...] as 

responsabilidades pelos cuidados eram tradicionalmente um domínio quase 

de mulheres, como filhas e noras. Recentemente, conforme passaram a 

participar do mercado de trabalho, seu salário se tornou essencial para manter 

um padrão de vida razoável nas famílias, estão cada vez mais 

sobrecarregadas por exigências físicas e emocionais conflitantes (IBIDEM; p. 

276). 

 

Quando o filho assume a responsabilidade de cuidar diretamente de um dos seus pais, 

levando-o para viver em sua casa, será necessário aos outros membros um período de 
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ajustamento uma vez que terão o padrão de atenção modificado, exigências adaptativas e 

cobranças que poderão interferir emocionalmente tanto com o idoso quanto com o cuidador 

familiar.  

Há o momento de tensão, quando o adoecimento é prolongado, sobre a decisão da 

institucionalização do idoso. No Brasil, a busca por Instituições de Longa Permanência é vista 

como descuido, a crença de que a família deve se responsabilizar é vigente e tem um tom 

culpabilizador. “ a institucionalização é sempre um momento difícil, mais para uns do que 

para outros, pois o sentimento de perda é variável em função do sujeito, da sua história de 

vida e da sua capacidade a fazer face ao luto ( CARDÃO; 2009, p. 9). 

Percebe-se um exílio para a família responsável pelo cuidado, a vida passa a ser 

determinada pelas necessidades desse idoso, tirando o processo de ajustamento com base nas 

necessidades de cada pessoa, mas sim em função da doença; o que se pode identificar no 

adoecimento coletivo. O cuidador familiar sente-se sobrecarregado e sozinho pois assumiu 

responsabilidades que não consegue ou não pode dividir e ao mesmo tempo deseja viver.  

 

A medida que o processo demencial evolui, há uma mudança nos papéis dos 

membros da família [...] frequentemente os familiares vêem-se limitados e os 

sentimentos de desespero, raiva, frustração alternam-se com o de culpa por 

não estar fazendo o bastante por um parente amado [...]. geralmente, há uma 

perda social da família. Muitos amigos não entendem as mudanças ocorridas 

com a pessoa que torna-se demente e se afastam. O aumento da despesa 

também é preocupante para a família ( CALDAS; 2002, p. 51) 

 

O governo brasileiro instituiu a Política Nacional do Idoso, regulamentada pelo 

decreto nº 1948, de 13 de julho de 1996, que uma das diretrizes recomenda que o atendimento 

ao idoso deve ser feito por meio das famílias ( CALDAS; 2002). Para assumir tal proposta, a 

família necessita que uma rede social e de saúde que constitua um suporte para lidar com seu 

familiar idoso a medida que este se torne mais dependente.  A formação de recursos humanos 

preparados para lidar com seu familiar  na proporção que este se torne mais dependete é 

condição básica para atender as necessidades do processo demencial. 

Há estudos que demonstram que a sobrecarga do cuidador familiar envolve atividades 

como banho, administração de medicamentos, tarefas domésticas, gerência de renda e 

cuidados médicos ( BORGHI; CASTRO; MARCON; CANEIRA; 2013). A divisão entre a 

vida do paciente e a do cuidador desaparece, pois o cuidador passa a experimentar 

intensamente a vida de seu familiar doente, a fim de que nada lhe falte ( VALIM; 

DAMASCENO; ABI-ACL; GARCIA; FAVA; 2010). 
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Vale considerar que: 

A capacidade humana de crescimento, de cura e de transcendência é 

surpreendente, embora a capacidade de manter um estado de sofrimento e de 

transformar vidas e relações em martírios e campos de batalha também seja 

imensa. Assim, embora possamos criar uma vida plena, também somos 

capazes de sucumbir às obstruções e aos impedimentos em nosso processo de 

crescimento – o que em geral, nos faz experimentar a morte em vida, pois 

sem transformação a vida não tem sentido, já que não se realiza ( 

CARDELLA; 2009, p.33). 

 

Avançando no estudo no próximo capítulo adentraremos a pesquisa propriamente dita, 

buscando clarear e ampliar as discussões a cerca da vivência desse cuidador familiar com o 

idoso e as possibilidades de buscar uma existência saudável. 
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3  ABORDAGEM TEÓRICA: GESTALT- TERAPIA ( GT) 

 

   A necessidade de fazer algo a respeito de 

nossas feridas, que inicialmente são por nós 

ignoradas, nos impulsiona a pensar que a função 

de estarmos no mundo é cuidar de outros.( Jean 

Clark Juliano) 

 

A escolha por abordar o estudo pela ótica da Gestalt-terapia se deu por ser uma 

abordagem psicoterapêutica que procura descrever e capturar a experiência humana, na forma 

como ela se dá, não visa interpretar ou julgar a história contada e sim encontrar a melhor 

expressão possível para o ser, para que desta maneira tenha uma percepção mais integrada, 

ampliando a sua consciência e por consequência o seu estar no mundo. Como o estudo 

envolve uma vivência que é extremamente vinculada a repetição e automatismos que o 

cuidado com o idoso com demência exige, acredita-se que através desse suporte teórico seja 

possível implementar ações promotoras de saúde. Além disso, a Gestalt-terapia tem como 

filosofias de base, a fenomenologia, o existencialismo e o humanismo, atendendo ao método 

de pesquisa utilizado nesse estudo. 

A Gestalt-terapia ( GT) é uma teoria que compreende uma maneira de olhar o mundo 

que oferece a possibilidade de cada ser se tornar mais consciente de si mesmo, através da 

ampliação da percepção de si. A expressão viver-com, implica que o homem está em 

constante relação com pessoas e com o ambiente que o cerca. É através do movimento de 

encontro e desencontros que ele vai se constituindo, se transformando, numa relação de 

reciprocidade, isto é dar e receber ao mesmo tempo.  

A forma como se dá esse movimento é o que impacta diretamente no modo – de – ser 

que se apresenta e que passa a ser reconhecido por nomeações e papéis que são instituídos 

pela comunidade que o homem está inserido. Neste contexto, há uma série de regras, normas 

de conduta que podem interferir na naturalidade da condição humana e modificar a todos em 

protótipos do que deveria ser, isso gera um impacto diretamente na autenticidade humana.  

Cuidar para a GT é permitir que o outro possa se  expressar na sua mais pura versão, 

acompanhar a autenticidade, a marca que cada pessoa imprime com sua existência. Não há 

respostas prontas a serem dadas, mas sim questões que permitam a pessoa entrar no seu 

processo de autodescobrimento e cada vez mais ir se apropriando de si. Conta-se que na 

entrada do templo de Delphos, na Grécia há a célebre frase: CONHECE-TE A TI MESMO, 
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convocando àqueles que lá apareciam a fazer esse mergulho sobre a própria história. Essa é a 

proposta de um processo psicoterapêutico, apropriar-se de si mesmo. 

Para a realização de tal tarefa é necessário munir-se de ferramentas e tecnologias que 

facilitem o processo. Em GT: 

organismo é todo ser vivo que possua órgãos, que tenha uma organização e 

que se auto-regule. Não é independente do ambiente. Necessita do ambiente 

para trocar materiais [...] o organismo sempre trabalha como um todo. Nós 

não temos um fígado e um coração, nós somos fígado, coração, cérebro. 

Somos uma coordenação muito sutil de todos esses diferentes pedaços que 

compõem o organismo [...]. Assim, saúde é um equilíbrio apropriado da 

coordenação de tudo aquilo que somos. (PERLS; 1977, p. 20-1) 

 

O conceito de totalidade envolve o aspecto ecológico da realidade organismo-

ambiente, o que se entende como saudável deve considerar a atenção que o organismo dá as 

suas necessidades e a forma como as atende. A Psicologia da Gestalt denomina : o Todo e a 

Parte como o princípio fundamental para compreender a configuração, por consequência o 

modo como é percebido. “O todo é diferente da soma das partes. Na realidade, a percepção é 

determinada pelo caráter do campo como todo. Ele não é uma soma, nem um produto de 

partes, ele é uma realidade per se [...] todas as partes do campo desempenham algum papel na 

estruturação perceptual” (RIBEIRO; 1985, p. 71).   

Outro conceito importante é o de Figura e Fundo, que estabelece relação entre as 

partes que se complementam e integram através do campo perceptual, o que ao olhar chama 

atenção dentro de um contexto, torna-se destaque, passa a ser figura e as outras partes 

envolvidas passam a ser o fundo, havendo uma reorganização do campo perceptual cada vez 

que outro aspecto da situação chama a atenção, se ressalta para aquele que observa. Uma 

pessoa pode estar apresentando um trabalho e sua atenção estar completamente voltada para 

essa ação, mas sentir a necessidade de beber algum líquido, esse estímulo pode ser capturado 

ou ser ignorado. À medida que for se tornando mais forte, essa necessidade orgânica, sede,  

deverá ser atendida e a atenção volta-se para dar conta desse estímulo e a apresentação passa a 

ser fundo, já que a sede é figura. Após a necessidade atendida pode haver o retorno para a 

figura apresentação, até que outra figura surja. Isso quer dizer que há uma alternância entre 

figura e fundo.  

A figura não é uma parte isolada do fundo, ela existe no fundo. O fundo 

revela a figura, permite à figura surgir [...]. como eu estruturo minha 

percepção para perceber algo como figura e não como fundo e vice-versa e 

como o cliente estrutura sua fala, seu problema para revelá-lo como figura e 

não como fundo é vice-versa é altamente significativo ( IBIDEM, p.74).   
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O objeto desse estudo: a percepção do cuidador familiar sobre o cuidar do idoso com 

Doença de Alzheimer envolve essa relação, pois a figura do estudo – a percepção do cuidador 

familiar, só faz sentido se estiver inserida neste contexto do adoecimento provocado pela 

demência no idoso, o fundo da pesquisa. A partir das experiências vividas, os 

questionamentos, sentimentos, ações dos cuidadores podem ir se revelando e se tornando uma 

figura clara, facilitando o processo de ampliação da consciência que permitirá uma postura 

mais saudável e equilibrada no momento de cuidar e na própria vida.  

 O conhecimento humano pode se desenvolver através da experiência sensível e suas 

principais formas de apresentação se dão através da sensação e da percepção. A sensação é o 

que permite que o homem capture o como fomos afetados através do mundo externo e o efeito 

interno das qualidades desse objeto. A sensação se dá através dos cinco sentidos. A passagem 

da sensação para a percepção é realizado pelo intelecto, pela razão do sujeito que conhece, 

que oferece a organização do campo perceptual, e dá sentido ou seja significado àquilo que 

experimenta, logo percepção é o conhecimento sensorial de formas ou de totalidades 

organizadas e dotadas de sentido e não uma soma de sensações elementares; sensação e 

percepção são o mesmo. É o conhecimento de um sujeito corporal, isto é uma vivência 

corporal, tem sentido na história de vida, fazendo parte do próprio mundo e das vivências. É 

uma relação do sujeito com o mundo exterior e não uma reação físico-fisiológica , o mundo 

percebido é qualitativo, significativo, estruturado e vive-se nele como sujeitos ativos, é um 

mundo intercorporal, isto é as relações se estabelecem entre os corpos de sujeitos e de coisas, 

de modo que a percepção é uma forma de comunicação corporal que se estabelece com os 

outros e com as coisas. Ela envolve toda a personalidade, a história pessoal, a afetividade, 

desejos, paixões, em resumo: é a maneira fundamental dos seres humanos estarem no mundo 

(CHAUÍ; 2012).  

Assim a percepção se dá num dado momento, que a Psicologia da Gestalt nomeou 

como Aqui e Agora, que é a delimitação da percepção. A busca de sentido para aquilo que 

surge, podem ser lembranças, situações do presente, que se manifestam no aqui e agora, 

inscritas no campo perceptual e ganhando um sentido naquele momento percebido. É no aqui 

e agora que se podem fechar gestalten ( plural de gestalt), através do aprendizado e da 

reorganização da percepção que ocorre quando o fenômeno se desvela.  Pode acontecer de um 

cuidador ao relatar sua experiência tenha necessidade de voltar no passado para justificar a 

forma como lida no presente com o idoso, mas no momento que narra sua história, pode dar-
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se conta através do tom de voz, dos gestos, da emoção que emergir o quanto a lembrança 

pode estar integrada ou não com o seu ser pois ela se presentifica e a partir dessa vivência 

reorganizar seu campo percpetual e encontrar novas formas de se colocar na relação com o  

idoso. “ os gestaltistas não negam que a experiência passada tenha alguma influência na 

percepção e no comportamento, mas diminuem sua importância” ( RIBEIRO; 1985, p. 78). 

O princípio da homeostase consiste é que o organismo satisfaz suas necessidades, uma 

vez há um desequilíbrio logo o processo homeostático entra em ação, a fim de satisfazer as 

necessidades do homem. Essa é a lei de autorregulação organísmica, que envolve a interação 

organismo-meio. Como o ser humano vive processo intensos de mutabilidade, “tudo muda: é 

lei da impermanência. Tudo muda ou nós nos mudamos sempre. Somos movimento, estamos 

em movimento. Somos o movimento visível de um mundo em permanente mudança” 

(RIBEIRO; 2011, p.64). 

A doença é uma forma de reorganização que o organismo encontra para poder suportar 

o ambiente em que se encontra. O sintoma manifestado é a entrada em um limite, é a 

expressão do ser no corpo. Para compreender de que forma os limites são construídos, faz – se 

necessário compreender o que se entende por Contato e Fronteiras de Contato. 

CONTATO é a capacidade de que os indivíduos têm de se aproximar e se afastar, revela a 

interdependência dos seres. É através do contato com o outro e com o meio  que o homem se 

transforma.  

 
O contato é o sangue vital do crescimento, o meio para mudar a si mesmo e a 

experiência que se tem do mundo. A mudança é um produto inevitável do 

contato porque apropriar-se do que é assimilável ou rejeitar o que é 

inassimilável na novidade irá inevitavelmente, levar à mudança (POLSTER; 

2001, p. 114). 

 

 

 Na verdade, para os Gestalt-terapeutas importa o modo como se faz o contato, pois 

envolve a disponibilidade para estar no contato e a qualidade daquilo que é assimilado. “Há 

algumas pessoas que se sentem impelidas a manter contato com suas ideias fixas; são tão 

perturbadas quanto os esquizofrênicos que se afastam completamente. Outras são 

profundamente fugidias” (PERLS; 2012, p. 35). Neste contexto, percebe-se que o contato não 

é bom nem mal. É um processo dialético que envolve a capacidade da pessoa conseguir 

distinguir o que a satisfaz e saber como fazer  contato e quando se retirar. Isso faz parte da 

hierarquização das necessidades. O terapeuta em muitos momentos terá o papel de ajudar o 
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seu paciente a identificar o momento de ficar em contato e o de fugir do contato. Para haver 

equilíbrio e formação de novas figuras é preciso que se aprenda a elencar outros desejos e 

ficar o tempo suficiente a sua satisfação, “contato e fuga, num padrão rítmico, são nossos 

meios de satisfazer nossa necessidade de continuar os progressivos processos da vida” ( 

IBIDEM, p.37). Que tipo de contato o cuidador familiar estabelece com o idoso no cotidiano? 

Será que consegue perceber diante das inúmeras tarefas, o outro e a si mesmo nessa relação? 

O contato, se dá a nível psicológico e só pode acontecer em uma fronteira. “Todo ato 

contatante é um todo de awareness, resposta motora e sentimento – uma equação dos sistemas 

sensorial, muscular e vegetativo – e o contato se dá na superfície- fronteira no campo do 

organismo/ambiente” (PERLS; HEFFERLINE; GOODMAN; 1997, p. 68). Entende-se 

awareness como aquela reconfiguração do todo na consciência, que a pessoa simplesmente 

sabe. É mais profunda do que o insight que vem acompanha daquele espanto: Ah!! O clique 

que dá na mente. Já awareness mobiliza todos os sentidos, emoções, transformando a forma 

de ser da pessoa. É a excitação de uma descoberta em ação, tal qual Arquimedes no seu 

momento criativo: EUREKA!! Assim, a  awareness  proveniente de um insight é sempre uma 

Gestalt nova, e por si só curativa. A formação da Gestalt nova, na qual as relações 

significativas estão aparentes e os fatores relevantes se encaixam com respeito ao todo, é um 

processo que ocorre naturalmente sem treinamento gestáltico.  

Quando não ocorre de maneira natural, quando padrões de hábito ou ações 

realizadas sem autoconsciência acabam não trazendo insight, um treinamento 

gestáltico pode usar a exploração fenomenológica para conseguir 

compreender o processo de awareness/insight. A habilidade de formar nova 

Gestalt oriunda de insight é essencial para auto-regulação organísmica bem 

sucedida. ( YONTEF; 1988, p. 167). 

 

Para que possa haver um contato pleno são necessárias a mobilização das funções de 

contato que segundo SILVIERA e PEIXOTO (2012) são essas que constroem a subjetividade. 

A potência do olhar , a potência da fala, a potência da escuta, a potência do tocar, a potência 

gustativa, a potência dos odores, a potência cinestésica,  a potência sinestésica e a potência do 

sentido comum são caminhos para se realizar o contato, assim promover mudanças e 

adaptações na existência humana, o termo potência carrega em si possilibidades infinitas, que 

cada um descobrirá somente se puder se abrir para a experiência. 

POTÊNCIA DO OLHAR: compreende a dimensão do que e do como olho as coisas. A 

percepção visual permite a escolha daquilo que se torna importante, do que se destaca no 

todo.  
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POTÊNCIA DA FALA: é a expressão da linguagem, de que forma afeto o outro? Envolver o 

ato de falar em si e a musicalidade vocal. A linguagem pode vir carregada de maneirismos, 

vícios, neologismos, enfim as riquezas dadas pela cultura que o homem integra. 

POTÊNCIA DE ESCUTA: a atenção se volta para a sonoridade da vida, sons agudos, 

graves, silêncios, essa é uma função que o homem desenvolve desde a vida intra-uterina. A 

acuidade auditiva muitas vezes é comprometida por aquilo que é elegido como importante, ou 

pela pouca disponibilidade para ouvir que algumas pessoas apresentam. Além de abarcar a 

capacidade de escutar a si mesmo, uma prática tão pouco comum.  

POTÊNCIA DE TOCAR:  apesar da dificuldade para muitos de realizarem o toque, que é a 

primeira manifestação de afeto que um recém nato recebe, paradoxalmente é a que mais 

resistência se encontra tanto para dar quanto para receber. Alguns acreditam que tenha haver 

com o ambiente, com a necessidade de se proteger de frio ou de calor, outros tem dificuldade 

com o tato devido ao que pode ser comunicado: calor, suavidade, carinho, medo, 

assertividade, violência. É necessário diferenciar os agradáveis dos aversivos. 

POTÊNCIA GUSTATIVA: envolve a capacidade de oferecer atenção para o que se vai 

provar, oferecendo tempo para o processo de mastigação até o de eliminação daquilo que não 

foi aproveitado. 

POTÊNCIA DOS ODORES: identificar cheiros que aproximam e cheiros que afastam. Essa 

sensibilidade indica o quanto intuitivo o homem pode ser pois é um dos primeiros sentidos 

que permitiram as espécies  se desenvolverem e conseguirem permanecer vivas. Esse é um 

sentido pouco explorado pelo homem, que através dos produtos químicos perdeu a conexão 

com a natureza e seus odores. Os odores possibilitam o acesso às memórias, facilitando o 

contato com o mundo íntimo.  

POTÊNCIA CINESTÉSICA: envolvem gestos e movimentos que são realizados para 

facilitarem o contato. Podem também afastar. Podem reforçar o que é comunicado 

verbalmente, dar intensidade e facilitar a expressão corporal. 

POTÊNCIA SINESTÉSICA: é a relação entre o que se percebe com que o ativa na 

memória. Ex. uma música pode evocar um lugar, e fazer com que se sinta lá, um cheiro da 

comida feita  no vizinho traz a imagem da comida na mente. 

POTÊNCIA DE SENTIDO COMUM: é a capacidade de reunir as várias percepções de um 

só acontecimento, associando-as e formando uma totalidade significativa.  
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Assim, a ação dessas funções de contato favorecem o  processo que envolve a tomada 

de consciência e a hierarquização da demanda que se dá na Fronteira de Contato. A ideia de 

fronteira é a de limite, mas é empregada no sentido psicológico, quais são as barreiras que o 

homem emprega para manter seu espaço vital, sua forma de pensar e de interagir. Essas são 

acionadas quando o organismo entende estar em situação de perigo ou de frustração. 

 
O homem parece nascer com um sentido de equilíbrio social e psicológico 

tão acurado quanto seu sentido de equilíbrio físico. Cada movimento que faz 

no nível social ou psicológico é dirigido para a descoberta deste equilíbrio, de 

equilíbrio estável entre suas necessidades pessoais e as demandas da 

sociedade. Suas dificuldades emergem não do desejo de rejeitar tal equilíbrio, 

mas dos moviemntos extraviados que visavam atingi-lo e mantê-lo (PERLS; 

2012, p. 41). 

 

Há na teoria gestáltica explicitado seis tipos de fronteiras, a saber, de acordo com o 

casal POLSTER ( 2001) : fronteira do eu, fronteira do corpo, fronteira de valor, fronteira de 

familiaridade, fronteira expressivas e fronteira de exposição. 

FRONTEIRA DO EU: é a que envolve o contato permissível. É composta de toda a 

amplitude de fronteiras de contato e define ações, ideias, pessoas, valores, ambientes, 

imagens, memórias com as quais está disposta e comparativamente livre para se envolver 

plenamente tanto com o mundo externo a ela quanto com as reverberações internas que este 

envolvimento possa despertar. Isso inclui também a percepção dos riscos que ela está disposta 

a correr, a partir dos quais as oportunidades de progresso pessoal são grandes, mas as 

consequências podem trazer novas exigências pessoais com que ela pode ou não ser capaz de 

lidar. Isso pode ir desde perder a consciência quando profundamente chocado, até bloquear o 

impacto da experiência não permissível por meios mais sutis e mais imperceptíveis como 

lapsos de memória para acontecimentos desagradáveis. A seletividade para o contato 

determinada pela fronteira do eu, irá governar seu estilo de vida, a escolha de amigos, o 

trabalho, a geografia, a fantasia, etc. Essa fronteira não é rigidamente fixa e pode ao longo do 

amadurecimento pode sofrer transformações. 

FRONTEIRA DO CORPO: é a descoberta das sensações no próprio corpo, saber quais são 

os seus lugares favoritos, que tipo de emoção desperta. É considerar o que é importante para 

si mesmo.  

FRONTEIRA DE VALOR: envolve um sistema de crenças que foi passado ao longo do 

desenvolvimento infantil e que vão construindo os valores sob os quais o homem organiza 

seus comportamentos e atitudes.  
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FRONTEIRA DE FAMILIARIDADE:  é buscar lugares que lhe dê conforto, buscar 

pessoas com formas semelhantes de agir e pensar, é manter a sensação de aceitação e 

pertencimento. 

FRONTEIRAS EXPRESSIVAS: compreende as formas como os homens são educados para 

expressar-se, variando de acordo com a cultura e o senso de corporalidade que cada um 

carrega. Envolve o aprendizado das questões de gênero, do que é ser educado para 

determinado meio. 

FRONTEIRAS DE EXPOSIÇÃO: envolve a capacidade do homem, demonstrar o que 

pensa e sente, em se colocar em evidência, em permitir acesso aos outros daquilo que 

considera importante para si. Essas fronteiras podem ser reconhecidas através dos estados 

bloqueados, inibidos, exibicionismos e espontâneos.   

Neste contexto, pode-se dizer que há uma estética do contato, uma seleção daquilo que 

se pretende absorver, assimilar, o homem não aceita pela sua capacidade de selecionar, 

situações ou momentos que possam lhe causar danos. Esse é o papel da fronteira, “cada um 

faz contato com o mundo de uma maneira singular. Isto porque cada um é singular. No 

contato ocorre o encontro de singularidades. Singularidades que se estranham e se entranham 

permitindo o surgimento de uma terceira singularidade” ( SILVEIRA; PEIXOTO; 2012, p. 

21). 

O ciclo do contato é um construto que procura identificar a forma saudável do homem 

se relacionar no mundo, procurando atender as suas necessidades, para que novas gestalten 

possam surgir. Em sua obra o Ciclo do Contato, RIBEIRO (1997) discute os processos que o 

envolvem que nomeou fatores de cura: 

FLUIDEZ: processo pelo qual o homem se movimenta, se localiza no tempo e no espaço, 

deixando posições antigas, renovando, sentindo-se mais solto e espontâneo com vontade de 

criar e recriar a própria vida. 

SENSAÇÃO: processo através do qual o homem sai do estado de frieza emocional, sentindo 

melhor as coisas, ficando atento aos sinais que o corpo manda e produz, procurando novos 

estímulos. 

CONSCIÊNCIA: processo através do qual o homem se dá conta de maneira clara e reflexiva, 

torna-se mais atento ao que ocorre em sua volta e passa a relacionar-se com mais 

reciprocidade com pessoas e coisas. 
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MOBILIZAÇÃO: processo através do qual sente-se a necessidade de mudar, de exigir 

direitos, de separar o que é seu do que é dos outros, de sair da rotina, de expressar os 

sentimentos sem medo de ser diferente. 

AÇÃO: processo através do qual expressa-se mais confiança nos outros, assume-se a 

responsabilidade pelos próprios atos e identifica as razões para os problemas que estejam 

ocorrendo , agindo em nome próprio. 

INTERAÇÃO: processo através do qual se aproxima dos outros sem esperar nada em troca, 

age de igual para igual, sente-se prazer pelo convívio e não espera retribuição. 

CONTATO FINAL: processo através do qual se busca nutrir do que gosta, sente prazer com 

a própria vida, relaciona-se com as pessoas de maneira clara e curte  o estar com alguém. 

SATISFAÇÃO: processo através do qual se vê que o mundo é composto por pessoas, que o 

outro pode ser fonte de contato nutritivo, que prazer e vida podem ser co-divididos, 

compartilhar o mundo pode ser fonte de prazer. 

RETIRADA: processo através do deixa as coisas no momento que tem que deixar, 

percebendo o que é próprio e o que é dos outros, aceita-se ser diferente para ser fiel a si 

mesmo, procura o convívio de maneira crítica e inteligente.  

Quando o organismo interrompe os processos de contato, através do bloqueio da 

autorregulação irá apresentar desajustes no contato, que implicam em estagnação e 

cristalização de comportamentos, tornando os contatos cada vez mais empobrecidos, 

limitando os processos de diferenciação. Há uma rigidez nas fronteiras de contato, impedindo 

o fluxo da energia que é transformadora. Esse processo é conhecido como Bloqueio do 

Contato e tem a mesma lógica do ciclo. A descrição de cada bloqueio é a seguinte: 

FIXAÇÃO: (“ parei de existir”) – processo através do qual a pessoa se apega excessivamente 

a situações, coisas e pessoas, sentido-se incapaz de explorar situações novas, tem medo de 

correr riscos. 

DESSENSIBILIZAÇÃO: (“não sei se existo”) – processo através do qual evita-se o contato 

sensorial, perdendo o interesse por sensações, sem conseguir se estimular. 

DEFLEXÃO: (“nem ele nem eu existimos”) – processo através do qual  se faz contato 

indireto, palavrado vago, excessivo ou polido, sem ir diretamente ao assunto. Não aprofunda 

o assunto, sai pela tangente. 



39 

 

INTROJEÇÃO: (“ele existe, eu não”) – processo através do qual aceita-se e obedece-se 

opiniões arbitrárias, normas e valores de outros, engole as informações por inteiro, prefere as 

rotinas, gosta de ser mimado. 

PROJEÇÃO: (“ eu existo, o outro eu crio”) – processo através do qual atribui-se aos outros o 

que se passa, responsabiliza os outros pelo próprio fracasso, não assume o que sente ou pensa. 

PROFLEXÃO: (“ eu existo nele”) – processo através do qual deseja-se que os outros sejam 

como acredita-se ser, manipulando pessoas e situações para atingir seu desejo, fazendo o que 

os outros gostam a fim de receber também. 

RETROFLEXÃO: (“ele existe em mim”) – processo através do qual deseja-se ser como os 

outros desejam que seja, dirige a si mesmo a energia que deveria dirigir a outrem. Arrepende-

se com facilidade, pois acredita-se inadequado, e vive refazendo as coisas que faz tentando 

evitar a culpa. 

EGOTISMO: (“eu existo, eles não”) – processo através do qual se coloca como centro das 

atenções, exerce um controle rígido e excessivo no mundo , prevenindo fracassos ou 

surpresas.  

CONFLUÊNCIA: (“ nós existimos, eu não”) – processo através do qual a pessoa se liga 

fortemente a outra sem diferenciar-se, diminuiu as diferenças para ficar bem, torna-se 

obediente e anula-se para não perder o afeto dos outros. 

Abaixo a figura demonstra o Ciclo do Contato e seus bloqueios, sendo observado que 

na parte superior apresentam-se -se as funções saudáveis do contato e na parte inferior o tipo 

de bloqueio que ocorre quando o ciclo é interrompido, no centro o termo self  é compreendido 

como a fronteira que delimita o contato com o ambiente, tanto interno quanto externo: 
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Vale ressaltar, que cada pessoa apresenta um  movimento no ciclo podendo variar a 

fase que se encontra conforme percebe a experiência. Pode-se exemplicar a seguinte situação, 

uma pessoa que assiste a um acidente automobilístico, pode naquele momento parar de 

perceber o que ocorre a sua volta, evitando olhar, não comentando o assunto, para poder lidar 

com a situação. Caso permaneça com essa atitude em outras situações que não lhe ofereçam 

tensão psíquica, percebe-se que está cristalizada na fase de consciência do ciclo, caracteriza-

se o bloqueio, deflexão.  

Da mesma forma, o bloqueio do contato não é estático e definitivo, a cada situação ou 

experiência pode-se apresentar um bloqueio diferente. Sabe-se que há uma forma de ser no 

mundo que predomina, nesses casos, a terapia assume o papel de ajudar a pessoa a voltar a 

fluir no ciclo, modificando seus padrões de pensamento e comportamentais através  da 

reintegração com suas emoções e sentimentos facilitando-se a tomada de consciência  

(insight/awareness) . Essa ampliação de consciência que ajuda a perceber que tipo de 

situações está evitando e as novas formas de lidar com o conteúdo evitado. 

 A situação que o cuidador familiar se encontra junto com o idoso, envolve uma 

grande carga emocional, as tarefas que envolvem o ato de cuidar são repetitivas, podendo 

influenciar a forma de se colocar no mundo. Pode-se dizer que lidar com uma doença que 

expressa-se com a despersonalização de um ente querido, que gera uma sobrecarga tanto 

física quanto emocional, pode ser capaz de fazer com que o cuidador familiar procure 

proteger- se evitando o contato consigo mesmo, para poder dar conta das inúmeras atividades. 

Assim,  há uma saturação  da relação organismo- ambiente e o mesmo não consegue criar 

novas estratégias ficando fixado naquele contato empobrecido com o outro ou com o mundo. 

Neste contexto, a Psicoterapia entra como papel fundamental para facilitar o resgate de 

si mesmo. Faz –se necessário reaprender a vivenciar sua história de forma atualizada, isto é 

consciente do que se passa consigo mesmo no momento presente, para que o organismo possa 

ajustar-se ao ambiente. O ajustamento criativo é a capacidade do organismo de se adaptar a 

nova configuração do ambiente. Quando não se consegue, o sofrimento psíquico ocorre pela 

ausência do mesmo, tornando o contato pobre e podendo refletir esse estado no corpo.     
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4 O MÉTODO 

4.1  TIPO DE ESTUDO 

 

 A Fenomenologia como filosofia e método dão sustentação à prática clínica da 

Gestalt-terapia, na busca de desvelar o fenômeno. “Assim o fenômeno é o que se revela ou se 

faz patente por si mesmo; revelar-se só é possível a uma luz, de outro modo, não poderia ver-

se. O fenômeno é, pois o que se revela por si mesmo na sua luz” (RIBEIRO; 1985, p. 43). 

Neste contexto, buscou-se integrar a teoria que dá sustentação à prática clínica com o método 

da pesquisa utilizado para coleta de dados e análise dos mesmos. 

A pesquisa científica poder ser classificada sob diferentes olhares metodológicos e 

“consiste numa exploração técnica e sistemática” (MARCONI; LAKATOS; 2012, p. 4). 

Neste estudo, o campo que o abrange é o social e por isso a escolha de se empregar a pesquisa 

qualitativa, com abordagem fenomenológica. Para Polit e Beck (2011), o modelo qualitativo 

por ser voltado para a totalidade que envolve pesquisa e pesquisador, necessita de adaptação 

às mudanças que ocorrem durante o processo bem como necessita de análise contínua do 

planejamento fator  considerado primordial. 

O método qualitativo é compreendido como aquele se aplica ao estudo da história, das 

relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 

interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a 

si mesmos, sentem e pensam.  Assim, “permite ao pesquisador desvelar os processos sociais 

ainda pouco conhecidos referentes a grupos particulares, propicia a construção de novas 

abordagens, revisão e criação de novos conceitos e categorias durante a investigação” 

(MINAYO; 2013, p. 57).  

 Além disso, é um estudo descritivo uma vez que a partir do que é percebido como 

fenômeno com base no registro, vivência, análise e interpretação dos dados, buscam-se 

soluções que possam promover transformações.  De acordo com Lindolpho, “a 

Fenomenologia, que é uma das bases teórico-filosófica da Gestalt-terapia, preocupa-se em 

descrever o fenômeno como se mostra e se revela ao vivenciar a experiência” ( 

LINDOLPHO; 1996, p. 34). 

A abordagem Fenomenológica utilizada como base teórico-metodológica na pesquisa 

tem como pensador Edmund Husserl, nascido em 1859, na Morávia ( atual República Tcheca) 
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que em 1884, conheceu Franz Brentano na Universidade de Viena que influenciou na criação 

de seu método (REHFELD; 2013).  

Para Husserl não se podia acessar o conhecimento utilizando um método 

único, pois há várias ciências, com suas propriedades e saberes específicos 

em relação ao objeto de apreensão, o que interferirá no método e na 

metodologia do estudo (IBIDEM; p. 26). 

 

Assim, propõe a redução eidética, princípio da epoché, isto é chegar a um Eu e a um 

Objeto puros em suas propriedades essenciais, retirando todas as qualidades circunstanciais, 

ou acidentais, com o fim de estando de posse de um Eu e de um Outro puros, fundar uma 

nova teoria do conhecimento de modo sólido e inquestionável. Para isso, é imprescindível 

uma mudança radical de atitude: a redução fenomenológica ou epoché que vai consistir em “ 

por entre parênteses” a realidade do senso comum, isto é suspender julgamentos, 

conhecimentos a priori, valores e crenças, um retorno a coisa mesma. Procurar perceber o que 

se desvela sem interpretar ou tentar dar um sentido. A experiência fala por si só, o pesquisar 

terá que aprender a decodificar os fenômenos, ficando muito mais atento a forma do que 

necessariamente ao que é dito, “não se deve permanecer ao nível das impressões sensíveis, 

mas sim captar a “essência” ou o sentido das coisas” (IBIDEM; p.27).  

A pessoa com a Doença de Alzheimer deve ser vista a partir dessa condição? Ela só 

existe por meio da doença? Ou a existência do cuidador familiar só se dá quando está 

prestando o serviço ao idoso? O mundo que rege esses dois seres apresenta o silêncio, muitas 

das dores que o cuidador familiar sente, se manifestam através da não compreensão do que 

pode vir a surgir nesse idoso também é um dado; é nessa dimensão que o pesquisador olha 

para os fenômenos e busca a essência do que é o cuidar para o cuidador familiar. 

A perspectiva fenomenológica constata o caráter intencional da consciência: 

esta é sempre consciência de alguma coisa;  existe aí a superação da 

dicotomia sujeito –objeto – a velha questão da teoria do conhecimento, já que 

fora da correlação consciência – objeto não existiria nem um nem outro [...]. 

A tarefa da Fenomenologia é elucidar não o mundo e a realidade tomado em 

si mesmos, mas as relações vividas e efetivas que se estabelecem, ao mesmo 

tempo necessária e livremente, entre homem e mundo ( IBIDEM; p.29). 
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Desse modo, descrever a relação estabelecida entre o cuidador familiar e o idoso com 

demência é um caminho que permite chegar à experiência de se deparar com a doença e 

deixar-se afetar, alterando comportamentos ou produzindo afetos. É a possibilidade para 

abertura de diálogos e aproximações de novos aprendizados. Isso pode ajudar a retirar a 

doença do lugar demoníaco, punitivo e trazer a possibilidade de uma nova vivência, 

diferenciada quando àquele que a experimenta se apropria dela, podendo se tornar outra coisa 

para aquele que a percebe. 

O método de análise escolhido foi baseado em Moustakas, que fez uma releitura de 

Husserl adaptando o método fenomenológico para o campo da pesquisa. Seu método de 

análise propõe o manejo dos dados sejam realizadas sob a ótica das estruturas universais 

propostas pelo existencialismo a saber: temporalizar, espacializar, aspectos relacionados ao 

corpo, materialidade, relacionamento com o mundo próprio e relacionamento com os outros e 

as coisas circundantes ( FUKUMITSU; 2013). 

 

4.2 CAMPO DE PESQUISA 

O cenário no qual o estudo foi realizado é conhecido como  o Centro de Gerontologia 

Mequinho da Universidade Federal Fluminense, localizado na cidade de Nitérói que presta 

assistência aos idosos e cuidadores da cidade e adjacências. 

A pesquisa foi realizada no Mequinho –UFF, através do Projeto de Extensão 

Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores ( EASIC) que desenvolve um 

programa, o qual  tem como objetivos: prestar assistência à saúde da pessoa idosa saudável 

e/ou com doenças crônicas degenerativas, destancando as demências, apoiar e orientar seus 

cuidadores. Está vinculado a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF e recebe 

alunos de graduação e Pós- graduação Lato-sensu e Stricto- sensu para o desenvolvimento de 

pesquisas.  

O programa desenvolve atividades com equipe multidisciplinar para o atendimento de 

idosos com doença crônicas com quadros demenciais, com consultas de Enfermagem, 

consultas de Psicologia, Consultas Médicas, Oficina de dança com Terapeuta Ocupacional, 
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orientação Farmacêutica;   oferece um curso para cuidadores (PROCUIDEM) que tem um 

aspecto informativo para a comunidade. 

 

4.3 SUJEITOS DO ESTUDO: 

Os sujeitos foram  pessoas que realizam cuidados direcionados aos idosos com doença 

de Alzheimer,  familiares, frequentadoras das atividades do Projeto de Extensão Enfermagem 

na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores (EASIC), realizadas no Mequinho/ UFF. 

O critério para inclusão para a pesquisa foi que o  cuidador familiar deveria  morar 

no mesmo domicílio  ou próximo ao  idoso com doença de Alzheimer, pois a presença no 

ambiente determina a proximidade e pode influenciar no número de atividades que esse 

cuidador familiar precisa realizar com o idoso.  

Os critérios de exclusão são para cuidadores secundários que ajudem aos cuidadores 

familiares e morem no domicílio e para aqueles que tenham suporte de algum outro espaço, 

tal como casa de convivo que fique com o idoso durante o dia, com retorno a noite e nos 

finais de semana.  

A pesquisa não apresentará riscos no aspecto físico, pois não haverá uma ação direta 

no corpo, entretanto considerando o risco psicológico procurou-se minimizar aspectos 

emocionais que possam causar alguma alteração comportamental, como choro, crise de 

ansiedade, etc. Caso ocorra alguma alteração durante a coleta de dados, o participante será 

encaminhado para o Serviço de Psicologia do local. 

Com relação aos benefícios espera-se que a pesquisa contribua na implementação do 

Serviço de Psicologia com foco em demências e que possa oferecer maior suporte aos 

cuidadores de idosos demenciados. Além disso, também ajudará no processo de levantamento 

das necessidades dos cuidadores e os possíveis encaminhamentos. 
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4.4 COLETA DE DADOS: 

A seleção foi realizada através de análise documental (prontuário) que é produzido 

pela equipe de Enfermagem,  no Mequinho – UFF com os cuidadores de idosos, a partir da 

consulta de Enfermagem. Os cuidadores familiares que foram  selecionados e que 

correspondiam ao critérios de inclusão, foi feito contato telefônico. Também foi realizado 

convites pessoalmente com base nos encaminhamentos de cuidadores ao Serviço de 

Psicologia feitos pelos outros profissionais. 

Havia sido estabelecido o total de 30 participantes, acreditando que esse número 

facilitaria a compreensão do fenômeno, o modo como vivenciam e percebem o ato de cuidar. 

No entanto, durante as entrevistas foi possível perceber que mesmo sendo uma experiência 

única e singular havia momentos que os dados se repetiam tendo sido fechada a coleta em 10 

entrevistas, sem comprometimento da pesquisa.  

 A entrevista realizada foi fenomenológica que segundo MATINS E BICUDO ( 1983, 

p. 52) “ a descrição fenomenológica nas entrevistas não tem o sentido de avaliar e opinar 

sobre a experiência vivida pelo sujeito, mas descreve o vivido da maneira como ocorre”, 

assim  foi gravada no aplicativo próprio para gravação no aparelho celular, sendo salvos os 

arquivos no computador,  para realização dos registros posteriores.  

As entrevistas foram realizadas de acordo com a disponibilidade dos participantes. 

Foram realizadas individualmente, com ambiente adequado, consultório do programa EASIC 

e tinham a liberdade de interromper no momento que sentissem vontade ou que a emoção não 

possibilitasse a continuidade da entrevista.  A entrevista teve em média duração de 1 hora.  

Foi realizada no período de julho – setembro. Foram respeitados os aspectos éticos e a cada 

entrevista eram realizados os seguintes passos:  

1- Apresentação do tema e dos objetivos da pesquisa. Esclarecendo que poderia ser 

interrompida em qualquer momento; 

2- Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

3- Solicitação da permissão para gravação, afirmando que os dados pessoais seriam 

usados através códigos que não possibilitariam reconhecimento das pessoas; 
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4- A gravação propriamente dita: que se iniciava com a pergunta:  Como a sua vida 

se encontra desde o diagnóstico do Alzheimer para seu (a) familiar? Como se 

sente? 

O cuidador familiar falou livremente sendo interrompido apenas para realização de 

perguntas que foram consideradas necessárias para aprofundamento e melhorar a descrição da 

experiência.  

5- Durante a entrevista foi produzido um diário de campo, no qual eram anotadas 

ações, ou acontecimentos estranhos ao esperado como: choro intenso, ligações de 

celulares e  gestos que considerava importantes durante determinada fala, emoções 

que não eram expressadas. Além disso, ao término da entrevista era registrado 

como o pesquisador se sentia, que tipo de emoção capturou para facilitar na fase de 

análise dos dados. 

6- A transcrição dos dados era realizada após um período de distanciamento, após 

uma semana da realização da entrevista,  para facilitar o desvelar do fenômeno 

sendo seguidos os seguintes cuidados: transcrição sem alteração na linguagem, 

deixando a marca da pessoa, na redação, sendo mantidas as gírias, palavras chulas 

a fim de manter a fidedignidade da expressão do participante. A segunda leitura 

serviu para elencar os pontos que chamavam a atenção, as frases que se repetiam 

eram marcadas com tinta colorida e confrontadas com as anotações do diário de 

campo.  

7- Após a identificação das frases foram agrupadas no quadro de estruturas universais 

para facilitar a análise – redução fenomenológica. 

8- A identificação dos entrevistados se deu pela ordem que foram realizadas 

vinculadas a letra E, assim E1 significa entrevistado 1, e assim sucessivamente 

(E1, E2, E3...). 

Após essa etapa de decodificação foi passada à fase de análise dos dados. 
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4.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

A análise dos dados se deu a partir do método de redução fenomenológica proposta por 

Edmund Husserl: epoché3 que significa voltar à coisa mesma, na adaptação de Moustakas ( 

1994).. 

A cada texto produzido pelas entrevistas foram levantadas as palavras, sentenças  que 

mais aparecem  na vivência dos cuidadores familiares para que possam ser  agrupadas em 

unidades temáticas de acordo com as repetições. Segundo Fukumitsu: 

 a redução fenomenológica subdividi-se em: a) engajamento inicial; b) 

agrupamento – focalizar na experiência do fenômeno estudado e agrupar as 

repetições; c) delimitação – considerar o que se repete e delimitar o conteúdo; 

d) horizontalização- aproximar as palavras e afirmações que permanecem 

depois da delimitação; e) agrupamento das principais unidades de 

significados dos temas – são as frases que representam o agrupamento dos 

temas ( FUKUMISTSU; 2013, p.45). 

 

Clarck Moustakas através do livro Phenomenological Research Methods forneceu 

orientação que  para manter-se fiel ao fenômeno observado, isto é  a aplicação do método 

fenomenológico. A escolha por esse método foi embasada na vivência clínica, pois durante os 

atendimentos buscou-se compreender como é a experiência para o cuidador, aproximando do 

sentido e significado que ele dá a sua vivência enquanto familiar do cuidador de idoso com 

demência. Após algumas leituras, foi possível encontrar a aplicação desse método na Tese: O 

processo de luto do filho da pessoa que cometeu suicídio, Fukumitsu (2013), serviu de base 

para a pesquisa,  sendo realizadas adaptações para atender ao objeto de  estudo da pesquisa: a 

busca pela compreensão das vivencias do cuidador familiar junto ao idoso com Alzheimer e o 

desenvolvimento de estratégias que minimizem o sofrimento dos mesmos.  Além disso, a 

teoria da Gestalt- terapia é a base para a produção dos sentidos capturados no trabalho bem 

como para a reflexão e discussão dos resultados conforme já foi mencionado anteriormente. 

A Análise Intencional e compreensão das entrevistas que não podem ser preditivas 

nem generalizáveis para outros cuidadores, o pesquisador deverá compreender a natureza e o  

sentido de uma experiência num determinado contexto delimitado ( FUKUMITSU; 2013), 

não sendo possível afirmar que o mesmo se dá em outros casos uma vez que o vivido é 

singular. 

                                                 
3 Epoché palavra grega da filosofia medieval que significa “cessação, estado de repouso mental pelo qual nada 
se afirma ou nega”, em todo processo de análise, o pesquisador deverá suspender conceitos prévios 
(FUKUMITSU; 2013, p.45). 
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A consciência é intencional. A intencionalidade é um movimento 

transcendente na direção do ser-aí, da coisa. A coisa em si tem um 

significado que independe da minha intencionalidade; no entanto, a partir de 

mim, da minha consciência na relação com o ser fora do ser pensante, eu 

empresto conscientemente significado a coisa em si (RIBEIRO; 1985, p. 50).  

 

Isto significa dizer que na prática lida-se com as aparências, com modos de ser e de 

estar no mundo, restando elementos essenciais para que se possa ter uma ideia compreensiva 

da realidade de alguém, a pessoa humana é sua própria história. Ela se define 

intencionalizando. O mundo é um conjunto de significação que o homem vê a partir do seu 

próprio horizonte.  

Phenonological reduction is not only a way of seeing but a way of listning 

with a conscious and deliberate intention of openig ourselves to phenomena 

as phenomena, in their own right, with their own textures and meanings ( 

MOUSTAKAS; 1994, p. 92). 

 

Assim, procurou-se agrupar as falas de cada entrevistado nas sete categorias 

estruturantes universais, que Moustakas (1994) propôs: temporalização: descrições da 

vivência no tempo; espacialização: apresentação da vivência no espaço; aspectos relacionados 

ao corpo, de que forma sentem no corpo o impacto da experiência, que tipo de relação 

estabelecem com o corpo; motivação : de que forma compreendem o fenômeno, sendo 

buscadas as justificativas para viver a dada situação, o que faz com que fiquem na relação; 

materialidade: busca por figuras de linguagem, metáforas que são utilizadas e capturam a 

totalidade; relacionamento com o mundo próprio: foi procurado identificar os sentimentos que 

surgiam, mesmo que não fossem expressados em palavras mas pela manifestação corporal; 

relacionamento com os outros e com a s coisas circundantes: a tentativa de identificar como 

mantém os vínculos com o mundo externo, além do idoso ( FUKUMITSU; 2013). 

Nessa etapa análise foi individual. Durante na segunda leitura de cada entrevista 

buscou-se identificar as falas que se repetiam e que chamavam atenção, sendo destacadas com 

grifo colorido.  

Em uma terceira leitura, procurou-se identificar as falas que atendiam às estruturas 

universais sendo agrupadas num quadro, para visualizar a situação e facilitar a redução 

fenomenológica para discussão do fenômeno para a pessoa. 

Assim, passou-se à fase de Análise Intencional e Compreensão da Entrevista, 

conforme apresentado anteriormente, procurando identificar o sentido dado ao ato de cuidar 
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pelo entrevistado e o impacto em sua vida. Isso,  pôde ajudar discutir a condição humana 

principalmente na situação de cuidado.  

Além disso, foi utilizado o Ciclo do Contato, o qual consiste num construto da Gestalt- 

terapia que consiste na expressão de um sistema, de um campo vital total que o organismo 

apresenta interações que o self organiza através da auto-regulação. Quando o organismo não 

se atualiza ocorrem as perturbações ou bloqueios do ciclo que significam distúrbios na relação 

eu-mundo (RIBEIRO; 2007). Os bloqueios de contato verificados na pesquisa foram: 

introjeção, projeção, retroflexão, deflexão; confluência (POLSTER; POLSTER; 2001). 

Através do ciclo  buscou-se  compreender de que forma os cuidadores evitam o 

contato e que tipo de doenças psicológicas vem apresentando ao longo do processo, ou 

poderão surgir caso não estejam vivendo de forma consciente e atenta a si mesmos.  

Após essa etapa de análise individual, montou-se um quadro geral, composto pelas 

estruturas universais e as falas identificadas para cada participante formando um todo da 

entrevista. Assim, após esse agrupamento das unidades temas individuais buscou-se através 

da repetição de falas, identificar as unidades temas que emergiam. 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS: 

Estudos com seres humanos necessitam de atenção aos aspectos legais, por isso será 

aplicado um termo de consentimento livre e esclarecido, elaborado segundo os aspectos 

relativos à Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde/ 

MS, que através das suas competências legais, estabelece as diretrizes e as normas que 

regulametam pesquisas desse gênero. 

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP) que está vinculado ao programa de Mestrado Acadêmico em Ciências 

do Cuidado em Saúde – UFF (MACCS-UFF). 

Foi aprovada pelo Comitê de Ética do HUAP – UFF, CAEE: 31286814.9.0000.5243, sob 

número 686.791 em 06/06/2014. 

A pesquisa foi desenvolvida com recursos do pesquisador e trouxe como benefício  o 

incentivo à criação de espaços de escuta e acolhimento para os cuidadores de idosos com 

Alzheimer. 
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5 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

Os sujeitos da pesquisa são mulheres com idade que variou entre 42 a 68 anos. A 

situação conjugal de das participantes foi: (07) casadas, (02) e (01) união estável. Com 

relação ao tempo de diagnóstico da Doença de Alzheimer, o tempo variou entre 01 a 13 anos. 

Apenas (04) apresentaram uma profissão, com formação técnica: secretária, secretária 

executiva, técnica em fisioterapia e contadora. Desse grupo, apenas (01) continua empregada 

exercendo a profissão. As aposentadas contabilizaram (03), o restante encontra-se sem 

ocupação. Assim, (01) pessoa se encontra em atividade laboral; (03) estão aposentadas e (06) 

realizam atividades domésticas, não possuem fonte de renda. Com relação à moradia, (02) 

têm casa própria e moram próximas ao idoso e (08) residem com o idoso. 

As escolaridades apresentadas foram primeiro grau completo (04), segundo grau 

completo com formação tecnológica (04) e terceiro grau completo (02). 

Foi identificada as seguintes patologias no prontuário das cuidadoras: Hipertensão 

Arterial Sistêmica (07), Diabetes II (03), Prolapso da Valva Mitral (01), Insuficiência Renal 

crônica (01), Fibromialgia (01), Depressão (01) e uma cuidadora não apresentou diagnóstico 

médico.  

Os cuidadores que assumem o papel de responsáveis pelo idoso são pessoas que 

possuem um grau de intimidade e relacionamento intenso. No estudo apresentou-se como 

mulheres de meia idade que acumulam o papel de cuidadoras, donas de casa e  

mãe/esposa/avó. Além disso, exercem as funções de: esposa, filha, irmã, nora e cunhada. 

Confirmando os dados das pesquisas de que o cuidado ainda é ligado ao feminino, a maioria 

abandonou suas atividades laborais para ficar em casa cuidando, apenas uma mantém o 

trabalho porque é a responsável pelo sustento e manutenção da casa, procurando manter uma 

cuidadora durante o dia.  De acordo com os estudos do perfil do cuidador a maioria é de 

mulheres que ocupam a posição de filhas ou esposas e se dedicam exclusivamente ao cuidado 

do familiar doente. Esse fato pode estar ligado ao papel social e cultural da mulher na 

sociedade e pela divisão sexual do trabalho,  uma vez que  a responsabilidade pelo cuidado 

dispensado aos filhos as tornam mais preparadas para desempenharem esse papel, enquanto o 

homem mantém-se majoritariamente, na condição de provedor financeiro da família 

(BORGHI; CASTRO; MARCON; CARREIRA; 2013).  
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Para organizar o processo de Análise Intencional de cada cuidador entrevistado, 

montou-se um quadro caracterizando sua existência no mundo, através dos dados retirados 

dos prontuários que foram considerados relevantes, em seguida apresentou-se a impressão 

após a realização da entrevista, estruturou-se o quadro das falas que foram identificadas para 

cada estrutura universal, que possibilitou o desvelar dos temas para cada cuidador familiar e 

finalizando foi realizada a Análise Intencional que proporcionou a compreensão dos 

Bloqueios de Contatos que se apresentaram. 

Segue abaixo a caracterização de cada cuidador familiar, seguindo a ordem 

cronológica das entrevistas realizadas para identificação. 

 

 

5.1 COMPREENDENDO INDIVIDUALMENTE O FENÔMENO  

 

5.1.1 CUIDADOR 1: ANÁLISE DA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA 1 DATA DA ENTREVISTA: 11/08/2014 

IDADE: 45 ANOS SEXO: FEMININO 

FAMILIARCOM DOENÇA DE 

ALZHEIMER: MÃE  

TEMPO DE DIAGNÓSTICO DA 

DOENÇA: 3 ANOS 

OCUPAÇÃO: VENDEDORA 

INFORMAL 

STATUS ATUAL: DESEMPREGADA 

SITUAÇÃO CONJUGAL: SEPARADA DURAÇÃO DA ENTREVISTA: 52 MIN 

PATOLOGIAS: HAS;  MEDICAÇÕES EM USO: ATENOLOL; 

LOSARTANA; NATRILIX 

FONTE: Dados da Entrevista e do Prontuário dos Cuidadores do EASIC 

 

E1 chegou um pouco atrasada pois havia deixado a mãe na oficina de memória, para 

poder ser dirigir ao local da entrevista. O primeiro contato foi agradável, ela se apresentou 

amável e disponível. No momento, em que o pesquisador foi explicando os motivos e 

objetivos da pesquisa, foi começando a mexer as mãos, apertando-a e o olhar foi ficando 

fixado, a respiração presa. Procurou-se oferecer conforto e tranquilidade. Foi aceita a 
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realização da gravação, gerando nos primeiros minutos um pouco de tensão, sendo necessário 

explorar outros aspectos como: com que trabalho a mãe estava envolvida.  

Após esse momento de adaptação foi lançada a pergunta: como a sua vida se encontra 

desde o diagnóstico do Alzheimer para sua mãe? Como se sente?  Durante a entrevista foram 

necessárias perguntas de apoio para aprofundamento do tema que estava sendo falado. 

E1 apresenta-se bem cuidada, não usa maquiagem, fala baixo e rapidamente. Não fez 

muito movimentos, ficou o tempo todo apoiando as mãos na bolsa, não aceitando café e água 

oferecidos.  Durante a conversa, mantinha o olhar fixo durante suas falas, mantendo o contato 

visual.  Foi necessária a interrupção da entrevista num momento que se emociona sendo 

oferecido suporte, quando percebe o quanto tem que disfarçar seus sentimentos, a necessidade 

que tem de fingir que estar tudo bem, para não deixar transparecer sua dor e sofrimento. Após 

o restabelecimento de seu controle emocional retornou-se a gravação. 

 Abaixo o agrupamento das falas identificados nas estruturas universais, que foram 

selecionadas pela repetição na entrevista: 

 

QUADRO 1: DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS ESTRUTURAIS 

ESTRUTURA UNIVERSAL FALA IDENTIFICADA 

TEMPORALIZAÇÃO “olho para trás e não mudou nada”; “minha vida é 

24hs do lado dela”; “ ela chama o tempo todo”; 

 

ESPACIALIZAÇÃO “continuo mantendo minha casa, moro do lado, em 

último caso, vou para casa dela”; “você está fora 

totalmente”; 

 

ASPECTOS 

RELACIONADOS AO 

CORPO 

“não falo nada, guardo tudo para mim”; “ não tenho 

tempo para sentir”; tenho que fingir que está tudo 

bem, colocar um sorriso no rosto e tocar o dia todo”; 

prefiro guardar o que percebo para não causar briga, 

nenhum transtorno, tem que ficar quieta e passar por 

aquilo ali”; 

 

MOTIVAÇÃO “Cuido dela porque sempre foi muito boa para mim”; 

“estou ali não é porque quero ficar, é a necessidade”; 

“não vou abandonar minha mãe”; 

 

MATERIALIDADE “minha vida voltou à estaca zero”;“ você é só um 

esqueleto”; 

 

RELACIONAMENTO COM “para mim é muito triste vê-la assim”; “ela fala coisas 
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O MUNDO PRÓPRIO que dói, às vezes, palavras que doem, agente tem que 

pedir a  Deus para tirar do coração”; “tenho medo de 

ter depressão”; “ é  muita coisa que você vive 

sozinha”; 

 

RELACIONAMENTO COM 

OS OUTROS E COM AS 

COISAS CIRCUNDANTES 

“você sente no olhar que está sendo julgada”; “tenho 

que ser forte”; “me separei, mas não quero ninguém, 

não tem como”; 

 

 

Após o agrupamento das falas, buscou-se delimitar o tema que emergiu favorecendo o 

entendimento da mensagem que a experiência trazia em si e foi realizada a análise intencional 

e compreensão da entrevista. 

 

Cuidar  

Revela a forma como ela percebe que está cuidando através de seus comportamentos 

manifestos e de seus pensamentos visando o bem estar não só de sua mãe, mas de toda a 

família. 

 

 Reciprocidade Familiar 

 Ela sempre foi muito boa, muito amiga, por isso que eu estou lutando com ela. 

Quero retribuir tudo que ela fez por mim. Não sou a melhor,  mas quero fazer 

por ela.  

 

 Tenho quatro irmãos que dão suporte financeiro, só não ajudam com ela. Eu 

tomo conta de tudo, “minha vida voltou à estaca zero”, lavo, passo, cozinho, 

tudo sou eu. 

 Os meus irmãos me trazem de carro para cá, pois é difícil trazê-la de ônibus. 

Eles ajudam financeiramente. Eu fico em casa tomando conta dela. 

 Não vou abandonar minha mãe, eu penso assim: Meu Deus do céu, será que 

em alguma hora, ela pensa, ela lembra o que está falando? Acho que não. Ela 

não lembra... 

 Tudo que estou fazendo é para melhora dela. 
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 Cuidado como anulação de si: 

 Ela fala coisas que até dói, às vezes, palavras que doem, agente tem que pedir 

a Deus para tirar do coração. 

 Você vai pagar... coisas que magoam. 

 

 Eu tenho que passar por isso juntamente com ela, eu tenho que ficar do lado 

dela, ajudando, entendeu? Não é para mostrar para ninguém, é meu mesmo, 

eu mesma, meu eu.  Eu preciso disso, ficar do lado dela, dando suporte. Eu me 

sinto bem. Mesmo me privando de muita coisa, eu me sinto bem, me sinto 

realizada ajudando ela, entendeu, mesmo com tudo que eu passo, a minha vida 

virou de ponta  cabeça, mas eu não reclamo. 

 Tem hora que você esquece de você. É só um esqueleto, o corpo tá ali, você é 

um membro que está ali só para cuidar. Você está fora totalmente, você faz 

tudo para a pessoa e não muda nada. Tudo que estou fazendo é para melhora 

dela, olha para trás e não mudou nada. 

Cuidado como controle: 

 Quando o meu pai sai, é isso. Ela fica revoltada, brigando. Eu não estou 

deixando-a  sair com ele. Tenho medo de num instante que o meu pai for fazer 

qualquer coisa, ele se distrair e ela sair. E depois a consciência da gente? 

Entendeu. Já não deixo,  eles saírem juntos. A todo lugar que ele vai, eu tenho 

que ir junto.Se é médico eu vou junto com ele, se é médico dele não vou. Mas 

para todo lugar que ele vai com ela, vou junto. 

 se eu arrumar uma pessoa e não ela não entender a doença da minha mãe? 

Não quero não. Minha vida é 24hs do lado dela. 

 A minha filha mora em Resende, pertinho, me chama para ir à casa dela, mas 

como é que eu saio? Se eu sair e ficar uma hora fora, ela já fica estressada. 

Relação com o idoso 

 

E1 descreve que a dificuldade de entender determinadas falas da mãe, ou algumas de 

suas ações. Além disso, demonstra como é necessário manter alguns limites para poder se 

relacionar. 
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Também acredita ser capaz de gerar tranquilidade quando fica com ela, procurando 

passar sentimentos agradáveis, quando a idosa se encontra em momentos de agitação e 

agressividade.   

  Ela é como uma filha de 8-10 anos que precisa de muito carinho. 

 Às vezes, pergunto para ela: mãe se eu tiver que sair, como vai ser a vida da senhora? 

Ah! Você não vai sair. Ela fala que nunca vou sair de perto dela, entende. 

 Continuo mantendo a minha casa. Se precisar eu vou para lá, mas durmo na minha 

casa e vou lá. Ela me chama o tempo todo mesmo. 

  Ontem, estava passando uma tinta no cabelo na minha casa, ela apareceu lá em casa, 

cinco vezes para me chamar à toa;- Eliane! Eliane! -O que a senhora quer? – Nada 

não... 

 Às vezes, até na hora que ela fica revoltada, chateada lá, aí dou meu jeitinho, 

converso com ela, ela fica mais calma, entendeu. Eu acho que eu passo amor para 

ela. Eu peço muito a Deus isso, levanto pedindo, Deus me dê amor e paciência. 

  

 

ANÁLISE INTENCIONAL E COMPREENSÃO DA ENTREVISTA – E1. 

  

Os temas que se desvelaram na entrevista foram: o significado do ato de cuidar, sendo 

identificadas  três descrições para o cuidado: reciprocidade familiar, cuidado como anulação 

de si e cuidado como controle. Esse material parece ser parte dos valores e crenças que foram 

introjetados ao longo da vida, pois não são discutidos, eles simplesmente existem e devem ser 

cumpridos, são produtos da noção de família que é estabelecida no grupo. Já o segundo tema 

que surgiu foi a relação dela com a mãe, que tem momentos agradáveis e de estresse pois se 

sente cobrada e controlada pela mãe. O terceiro tema foi identificado pelo sentimento medo, o 

qual revela quando fala de seu quadro de saúde e das coisas que não faz para não interferir nas 

suas atividades  do cotidiano. 

 A pessoa E1 demonstrou como a vivência do cuidador familiar pode ser capaz de 

produzir um distanciamento de si mesmo. Em seu relato, era possível perceber um 

empobrecimento das relações interpessoais que mantém, passando a ser provedora das 

necessidades da mãe e esquecendo ou não prestando atenção nas suas necessidades.  
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A reciprocidade familiar é um conceito que Sarti  discute que consiste num princípio 

da organização social, isto é ela fundamenta-se nas relações de troca que se passa na família 

vinculada aos papéis sexuais, a divisão sexual do trabalho ( SARTI; 2007). Neste contexto, 

E1 acredita estar cumprindo o seu papel de filha, cuidadora responsável. A mãe sempre esteve 

presente, abdicando de suas necessidades pela família e é justo que ela retribua na fase do 

envelhecimento, numa tentativa de recompensar o carinho e cuidados recebidos ao longo da 

vida. 

Para que a compreensão do fenômeno se dê segundo Sarti é necessário aos 

profissionais de saúde levarem em consideração que o papel exercido por cada membro da 

família apresentará diferentes visões de uma mesma situação, por isso deve-se evitar as 

projeções de ideias de família, aproximando-se da experiência vivida no campo relacional ( 

IBIDEM; 2007). Assim, ermergiu a reciprocidade familiar como uma unidade temática de E1 

que apesar de alegar não ter apoio da família no cuidado realizado no cotidiano, reconhece 

que a família está próxima quando os irmãos  lhe oferecem  um suporte financeiro, ou quando 

a levam junto com a mãe para as consultas médicas, participação de atividades grupais, aqui 

percebe-se a divisão sexual das tarefas, que como filha tem a responsabilidade de acompanhar 

de perto as atividades que envolvem o cuidado com  a mãe e os irmãos oferecem o suporte 

financeiro.  

 Não ficou  claro, quais são suas expectativas quanto a atuação dos irmãos, num 

momento E1 descreve como se fosse “normal” não participarem, mas logo depois se queixa 

de sentir-se sozinha e precisar de apoio. Quando fala do irmão mais novo que considera ser 

cuidadoso com ela, ouve seus conselhos com relação ao cuidado que dever ter com ela e tenta 

na medida do possível seguir as orientações quando faz a caminhada, procura manter a 

pressão estabilizada usando as medicações.  

Preocupa-se com a opinião e julgamento dos outros quando diz, que às vezes, sente 

olhar de certas pessoas, parece acreditar que as pessoas estão julgando a qualidade do seu 

cuidado e precisa mostrar que está sendo eficiente no que está fazendo. Descreve a cunhada 

com esse olhar e o irmão mais velho como pessoas que não se disponibilizam a ajudar e 

questionam o que os médicos dizem não acreditando que a mãe tenha doença de Alzheimer, 

mas o desafia a ficar próximo e observar o que acontece.  

Fala com muito carinho do filho mais novo, porque esse já demonstra o seu olhar 

cuidador, ela procura saber se ela tomou os remédios. Durante o relato de que caiu duas vezes 
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no banheiro, deu uma ênfase na atitude do filho que tomou os primeiros cuidados e fica 

sempre próximo apesar de estudar e fazer estágio. 

Outro aspecto que emergiu foi o sentimento de religiosidade uma vez que em vários 

momentos demonstrou ser através da oração, da ligação que estabelece com Deus, que busca 

o amparo para suas dores e dificuldades. A relação estabelecida com o idoso com uma doença 

crônica sofre o impacto da vivência por tempo indeterminado e no caso da doença de 

Alzheimer não há cura, com avanço do quadro ao longo do tempo. Logo, a experiência de 

cuidar de alguém que se ama, que faz parte da história de vida, parece despertar a necessidade 

de acreditar em uma força superior que possa sustentar nos momentos mais difíceis e 

dolorosos. Boff, afirma que esse sentido de religiosidade é próprio da cultura brasileira que 

mesmo com seu sincretismo, tem inscrita em sua cultura a busca de suporte na fé. “Quando 

vivenciamos o fascínio do amor, fazemos a experiência de um absoluto valor, capaz de tudo 

transfigurar; fazemos da pessoa amada uma divindade, transformamos o brilho do sol num 

ouro em cascata e transformamos a dureza do trabalho numa prazerosa ocupação” ( BOFF; 

2001, p. 150). 

 Assim, verificou-se uma resignação, uma força que busca dar suporte para o processo de 

cuidado estabelecido com a idosa,  procurando através desse sentimento de religiosidade a 

conexão com essa força superior. 

 

 Ele arde em seu interior na forma de uma presença que acompanha, e o ajuda a 

discernir o bem do mal. O elã vital o leva a crescer, a trabalhar, a enfrentar obstáculos, 

a alcançar seus propósitos e a viver com esperança[...] os sábios de todos os povos 

sempre pregaram: sem cultivo desse espaço espiritual, o ser humano se sentirá infeliz 

e doente e se descobrirá um errante sedento em busca de uma fonte que não encontra 

em lugar nenhum (IBIDEM; 2011, p. 151). 

 

Em relação à Gestalt-terapia foi possível identificar Bloqueios do Ciclo do Contato, que 

interferem na sua qualidade de vida a longo prazo.  

 

BLOQUEIOS DE CONTATO 

Bloqueio de contato é a interrupção do fluxo de energia psíquica que promove alterações 

na relação que o indivíduo estabelece com o mundo, fazendo-o cristalizar em comportamentos 

que já não cabem mais serem realizados no presente “ somos resultado de nossas relações ao 

longo do tempo. O contato é efeito das relações que mantivemos com os diversos campos em 

que nos movemos” ( RIBEIRO; 2007, p. 39). 
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Foram elencadas situações de evitação do contato, quando não demonstra seus 

sentimentos; não fala o que pensa, prefere guardar suas percepções; evita o confronto com seu 

irmão e cunhada; procura esquecer o que está sentindo aplicando-se em atividades do 

cuidado; finge não estar em casa, para não ter que ficar com as sobrinhas; ignorar o convite da 

filha para realizar passeios; acreditar que a mãe não fica com nenhuma outra pessoa, além 

dela. 

 

Fixação: o apego a situações e ideias, medo de correr riscos, não consegue avaliar as 

vantagens e benefícios da mudança. 

 Às vezes, é difícil, às vezes vou para minha casa e choro; eu tenho medo de ter 

depressão; é muita coisa que você vive sozinha, eu não posso chegar para os meus 

filhos e ficar contando para eles;  

 Não falo, guardo tudo para mim; às vezes, tem hora que você tem que desabafar, 

chegar e conversar com alguém, tem sempre uma amiga que eu converso, ligo, falo 

algumas coisas, mas não falo tudo; 

 Tem hora que você quer falar mas não consegue colocar para fora. É difícil, é muito 

complicado. Tem hora que ela chora, reclama, mas você tem que ficar forte. 

 Suportar tudo e ficar quieta. 

 Retroflexão: considera-se inadequada, evita sentir-se culpada e se submete a fazer 

as coisas sozinhos,  para evitar confronto e por acreditar que pode ferir os outros. 

  Eu peço muito a Deus isso, levanto pedindo, Deus me dê amor e paciência. 

 Eu peço a Deus que  me dê paciência para eu fingir que está tudo bem, colocar um 

sorriso no rosto e tocar o dia todo. Você não pode toda hora está chorando. Você está 

ali junto, vê-la fazer as coisas que você nunca imaginava que ia fazer. 

 Uma cunhada casada com meu irmão mais velho, é gente boa, se você precisar dela 

ajuda, mas às vezes, no olhar dela, você imagina que ela acha que você não está 

cuidando direito, mas não chega junto para ajudar não. 

 Nós somos quatro irmãos, nos damos muito bem, mas no olhar você sente que ela está 

te julgando, tem que orar muito para não ficar com receio. Prefiro guardar o que 

percebo para não causar briga, nenhum transtorno. Tem que ficar quieta e passar por 

aquilo ali. 
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 Tudo que tem para fazer, eu pego para fazer, assim não tenho tempo de pensar. Me 

apego com Deus, converso com Deus, pareço maluca, mas Deus está me 

contemplando.  

 Tem dia que o organismo sente, parece que estou de TPM. 

 Tenho que ser forte. 

Ao falar da necessidade de ter a própria casa, de preferir ficar na própria casa  e atender 

aos chamados constantes da mãe, é possível que tenha um mecanismo de defesa, a 

necessidade de manter a fronteira de contato, que segundo a Gestalt-terapia é uma função do 

contato que permite a diferenciação do que é do mundo interior e o que é do exterior. A forma 

como ela fala da própria casa, demonstra o psiquismo procurando protegê-la para que possa 

manter a sua subjetividade. “O que distingue o contato da intimidade ou união é que o contato 

acontece numa fronteira em que é mantido um senso de separação para que a união não 

ameace sobrecarregar a pessoa” (POLSTER e  POLSTER; 2001, p. 115). 

O contato com essa pessoa afetou a pesquisadora trazendo a reflexão de que a existência é 

permeada de papéis que devem ser cumpridos para atender o que a sociedade em que se vive 

espera, isso pode fazer com que o ser humano experimente a inautenticidade, a ilusão de 

viver: “ ... o drama de todos: equilibrar-se no instável. Pois tudo pode acontecer e danificar a 

vida mais íntima da pessoa” ( LISPECTOR; 1999, p. 62). 

 

5. 5.2 CUIDADOR 2: ANÁLISE DA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA 2 DATA DA ENTREVISTA: 18/08/2014 

IDADE: 73 ANOS SEXO: FEMININO 

FAMILIARCOM DOENÇA DE 

ALZHEIMER: MARIDO 

TEMPO DE DIAGNÓSTICO DA 

DOENÇA: 3 ANOS 

OCUPAÇÃO: BABÁ STATUS ATUAL: APOSENTADA 

SITUAÇÃO CONJUGAL: CASADA DURAÇÃO DA ENTREVISTA: 40 MIN 

PATOLOGIAS: HAS; DM II MEDICAÇÕES EM USO: CAPTOPRIL; 

LOSARTANA; INSULINA NPH E 

REGULAR 

FONTE: Dados da Entrevista e do Prontuário dos Cuidadores do EASIC 
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E2 quando chegou tocou a pesquisadora intensamente por ser uma idosa e seu 

caminhar é claudicante, queixa-se de dor e caminha bem devagar. Está sozinha, mas informa 

que o marido está na oficina de memória e aproveitou o tempo para poder vir conversar. Sua 

fala é bastante lenta e arrastada.  

 

 

QUADRO 2: DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS ESTRUTURAIS 

ESTRUTURA UNIVERSAL FALA IDENTIFICADA 

TEMPORALIZAÇÃO “Toda semana, eu ia para Maricá, na casa que tenho 

lá; não vou mais”; “Agente ia toda semana para nossa 

casa, não vamos mais”.  

“Eu frequentava uma oração na Igreja batista, 

passava na quinta de manhã, ouvia uma oração e ia 

para Maricá toda semana, e ficava sábado, domingo, 

se não tivesse nada para fazer, vinha no médico e 

voltava. Era tão bom”. “Nunca pensei em passar por 

isso, agente fazia tantos passeios”. 

 

ESPACIALIZAÇÃO “Eu ia para lá e cozinhava tudo no fogão a lenha tudo 

que era proibido aqui em Niterói, por causa do 

diabetes, me não  deixam fazer nada, lá eu fazia”; 

 

ASPECTOS 

RELACIONADOS AO 

CORPO 

“ pediu água e falou da sensação, justificou pelo 

diabetes, diz que a boca gruda e toda hora, bebo 

água”; 

 

MOTIVAÇÃO “são mais de 58 anos de convivência,  agente sempre 

bem, saíamos muito, largávamos tudo”; 

 

MATERIALIDADE Não usou figura de linguagem; 

 

RELACIONAMENTO COM 

O MUNDO PRÓPRIO 

“Eu fiquei com raiva”; “Eu sinto muita saudade, se 

não tenho pessoas do meu lado eu fico com medo”.  

 

RELACIONAMENTO COM 

OS OUTROS E COM AS 

COISAS CIRCUNDANTES 

“Agente desconfia; tudo o que ele pega, some”; 

“parou de falar de carro, arrumou um carregador de  

bateria; tudo o que ele põe a mão escangalha;   

 

TEMAS QUE SURGIRAM DO DEPOIMENTO: 

Abaixo os temas, seguidos das falas identificadas: 
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Baixa compreensão da doença 

 Começaram a notar porque ele ia comprar parafuso umas dez vezes; ele vai na rua, 

no meio do caminho volta; Pergunta três vezes a mesma coisa; saía com o carro, 

voltava. Perguntava você não vai a tal lugar, dizia não sei onde estou. Ele se irritava 

e largava o que está fazendo. Todo dia isso. 

 Agora, vamos a tal lugar, pergunto aonde é?  E diz : -  não sei onde é.  

 Agora, parou de falar de carro, arrumou um carregador de  bateria; tudo o que ele 

põe a mão escangalha;  minha máquina de cortar grama, escangalhou, deixo as 

coisas velhas para ele mexer, ventilador, ferro, aí ele passa o dia todo, deixo ele lá, 

pelo menos fica o dia todo; também mexe com as plantas, ele quer plantar, ele fica lá, 

mexe, corta, queima; daqui a pouco quer ir na casa da irmã, dele. 

A mudança de comportamento como traição do marido: 

 Ele tem uma irmã que está pior do que ele, que mora na outra rua, ele sai e vai 

para casa dela, -ah! Tomei duas cervejas, o médico já falou que não pode, eu falo. 

Mas não adianta. 

 Meu filho é engenheiro; casou com uma mulher que tem uma filha que ele cuida 

como se fosse dele, comprou carro, comprou apartamento. Elas fazem de tudo por 

ele, minha nora cuida muito bem dele. O pai não aceitava  esse relacionamento. 

Agora, ele vive de beijos e abraços com essa nora; 

A falta do companheiro: 

 ele esqueceu tudo, os atritos, os aborrecimentos; 

 E assim que agente vai vivendo, eu não esperava isso nunca, ele dizia quero um 

cachorro, mas elas aqui eu não quero, eu vou falar isso para meu filho? O que 

vive hoje, é de botar inveja em todo mundo; 

 Toda semana, eu ia para Maricá, na casa que tenho lá; não vou mais; roubaram 

minha TV, freezer; a bomba d’água.  É muito difícil ir lá. Não sou religiosa, vou à 

missa às vezes. Eu peço muito a Deus ajuda; então um dia orei pedindo a Deus 

que me mostrasse uma resposta, que as coisas se normalizassem; nesse dia, 

acordei sentindo uma dor, comecei a chorar e senti dentro de mim que ia 

acontecer uma coisa muito ruim; aí veio isso, a doença. Agente ia toda semana 

para nossa casa, não vamos mais. 

 Agente ficava comendo. Chamava os vizinhos, fazia aquela mesa. Foi muito bom. 
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 Nunca pensei em passar por isso, agente fazia tantos passeios. Ele bebe, depois 

não sabe que fez. 

ANÁLISE INTENCIONAL E COMPREENSÃO DA ENTREVISTA – E2. 

 

Durante a fala de E2 era possível perceber a irritação e revolta pela situação que estava 

vivendo, chegando algumas falas de descrença naquilo que estava vivenciando. Os temas que 

surgiram compreenderam a dimensão do relacionamento dela com ele, que foi descrito como : 

baixa compreensão da doença; mudança de comportamento como traição do marido;  falta do 

companheiro. 

E2 é uma mulher que foi livre para poder realizar seus desejos e tinha o companheiro 

ao lado, complementando seus sonhos e desejos, formando uma bela parceria. Percebe-se que 

a partir da doença, há uma dificuldade de aceitar as mudanças, o que pela idade – 73 anos – 

pode-se compreender a dificuldade de adaptação a essa situação.  

Como fica sozinha durante o dia com ele, tem a companhia da filha a noite, quando 

chega do trabalho, vive momentos de discussão, pois acredita que ele faz as coisas por 

desobediência e teimosia, gerando momentos de conflito. Isso aponta o desconhecimento da 

doença e a dificuldade de compreensão de seus processos. 

Nota-se que pode contar com os filhos, nora e netas, que apoiam e ajudam no controle 

de medicamentos, ações que preservem a vida do idoso e com o local que mora. 

Possui uma necessidade de reunir pessoas, por gostar de festividades e considera que 

houve uma perda desse aspecto, uma vez que não pode mais ir para Maricá, cidade que tinha 

amigos e experimentava uma liberdade maior. 

Apresenta as taxas de glicose alterada, relata não fazer a dieta corretamente e estar 

percebendo piora do seu quadro, tendo sido encaminhada pela equipe de enfermagem a 

procurar o serviço de Psicologia. Quando a equipe abordou a pesquisadora, estavam bastante 

atentos pelo grau de alteração do Diabetes.   

 

BLOQUEIOS DE CONTATO: 

De acordo com a teoria da Gestalt-terapia pôde-se perceber que E2 procura apoio nas 

pessoas para poder passar pela experiência e quando não  tem sua necessidade realizada, sente 

raiva. 
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Confluência: temendo o isolamento, amo estar em grupo, agarrando-me firmemente aos 

outros, ao antigo, aceitando até que decidam por mim coisas que me desagradam. 

 No meu aniversário, fizeram uma festa surpresa pra mim, que começou no café da 

manhã e foi até o jantar, foi de chorar. Vieram meus primos de Brasília, São Paulo, 

colocaram 36 pessoas dentro do apartamento imagina isso ( risos), foi uma coisa 

linda.  

 Eu fiquei com raiva, porque minha filha no dia anterior com meu filho falaram que ia 

me dá no café, pão com mortadela. Saí com uma raiva. Quando chegou de manhã, 

aquela surpresa. Sobrinhas chegando duas horas da manhã, até máquina de café 

tinha. Depois acabou almoço, cada um trouxe comida. Alugou pula-pula para 

crianças, sabe que eu gosto. Colocou pescaria, tudo minha filha fez. Ai, mais muito 

lindo.   

 Eu sinto muita saudade, se não tenho pessoas do meu lado eu fico com medo.  

 5.5.3 CUIDADOR 3 : ANÁLISE DA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA 3 DATA: 22/08/2014 

IDADE: 45 ANOS SEXO: FEMININO 

FAMILIARCOM DOENÇA DE 

ALZHEIMERA: MÃE  

TEMPO DE DIAGNÓSTICO DA 

DOENÇA: 1 ANOS 

PROFISSÃO: CONTADORA STATUS ATUAL: EMPREGADA: 

GERENTE BANCÁRIA 

SITUAÇÃO CONJUGAL: SEPARADA DURAÇÃO DA ENTREVISTA: 60MIN 

PATOLOGIAS: HAS MEDICAÇÕES EM USO: RIVOTRIL 

(SOS) 

FONTE: Dados da Entrevista e do Prontuário dos Cuidadores do EASIC 

 

No contato telefônico se colocou a disposição e procurou no trabalho negociar a folga 

para o dia marcado, bastante solícita. 

No dia agendado, E3 chegou com 30 min de antecedência e estava na recepção 

conversando com os usuários que ali estavam. Apresentou-se agitada, sua fala é rápida e 

demonstra uma preocupação sobre como a equipe observa o cuidado com a mãe dela, fala que 

a mãe está “gordinha”, “cabelinho arrumado”.  
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Não foi a primeira conversa nossa pois devido ao atendimento que a mãe faz pela 

depressão, já havia ocorrido outros encontros anteriormente. 

Foi apresentado o motivo da pesquisa, esclarecido como ia proceder e ela começa a falar 

sobre o irmão, que tem uma questão de família havia retornado para o convívio e o quanto 

isso estava tirando-a do sério e o conflito com a mãe que adora o irmão.  

Faço a pergunta de pesquisa: Como a sua vida se encontra desde o diagnóstico do 

Alzheimer de sua mãe? 

A gravação é iniciada e ela continua a falar do irmão e vai para a dificuldade de 

relacionamento com a sobrinha que mora com ela, filha desse irmão. Demonstra gratidão pelo 

apoio da cuidadora que fica com sua mãe durante o dia, mostrando a importância dela no 

processo de cuidar uma vez que trabalha.  

Durante a entrevista não apresenta emoções, evitando aprofundar a fala de si mesma, 

sua fala fica em torno do que esperava da sobrinha que não é realizado. A mãe é descrita pelo 

olhar das demandas, sem haver demonstrações de afetividade, o cuidado é realizado de forma 

objetiva e prática. Considera isso natural, pois refere que quando a personal a cobra, está 

demonstrando preocupação e atenção. 

Seu olhar passa a impressão de vazio, não tem brilho, ao mesmo tempo que parece estar em 

alerta, sua fala tem tom agudo e alto, respiração acelerada. Gesticula bastante ao falar. Não 

fica parada na cadeira. 

 

QUADRO 3: DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS ESTRUTURAIS: 

ESTRUTURA UNIVERSAL FALA IDENTIFICADA 

TEMPORALIZAÇÃO Não usou expressão 

 

ESPACIALIZAÇÃO Não usou expressão 

 

ASPECTOS 

RELACIONADOS AO 

CORPO 

“Hoje em dia, não sinto nada”; “Fiquei dois dias sem 

falar, dois dias sem falar”;  

MOTIVAÇÃO “eu estou cuidando de mamãe porque foi a educação 

que ela me deu. Se ela me largasse, estaria hoje 

cuidando dela? Não estaria cuidando dela hoje. 

Deixava para lá, está com doença mesmo!” 

 

MATERIALIDADE “ Parecia que o chão se abriu”; “ Parecia que uma 
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faca tinha entrado no meu coração”; “Mas estou igual 

galinha dormindo em pé”; “Mas quando soube da 

doença, entrei no fundo do poço”. 

 

RELACIONAMENTO COM 

O MUNDO PRÓPRIO 

“ eu me magoo”; “. Eu via, eu dizia não vou entrar em 

pânico, em depressão”; “Dá desânimo!”; “eu fico 

preocupada”; “Só fico chateada, quando mamãe fica 

triste”; 

 

RELACIONAMENTO COM 

OS OUTROS E COM AS 

COISAS CIRCUNDANTES 

“acho que as atitudes são melhores”; “Dali  assumi, 

tudo. Ela só faz o que eu quero”; “Brigo para ler o 

jornal”; “ eu custei a contar para as pessoas o que 

estou passando com ela”; “Eu tenho que organizar 

tudo”; 

“Eu não aceito essa educação de hoje, pode todo 

mundo achar que é normal, eu não aceito”; 

 

 

TEMAS QUE EMERGIRAM DO DEPOIMENTO: 

 

Cuidado como  dever: 

 

 eu estou cuidando de mamãe porque foi a educação que ela me deu. Se ela me 

largasse, estaria hoje cuidando dela? Não estaria cuidando dela hoje. Deixava para 

lá, está com doença mesmo. 

 Agente puxa os pais 

 Ela nunca teve aquele amor grande por mim, não vou cuidar dela? De jeito nenhum. 

 Então cuido dela, escovo os dentinhos, ponho para dormir, agora, vou cuidar de mim. 

Aí tomo banho, vejo comida para levar, deixo os remedinhos arrumadinhos. 

 Ela precisa de cuidados. 

 A minha preocupação é a seguinte: quem vai cuidar dela? 

Solidão 

 Não conto com ela para nada. E vou levando a minha vida. 

 Caraca!! estou sozinha. 

 no fundo eu vejo estou sozinha, to sozinha. Eu tenho que ter força para levantar ela, 

para não ver ela em cima de uma cama. Para ficar em cima de uma cama, é coisa 

mais fácil. 
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 Se eu tivesse ajuda da outra ia me aliviar muito. Eu falo para as pessoas, só vejo 

televisão sábado e domingo. Não dá tempo. Como é que vou fazer? Ela precisa de 

cuidado. 

Relações em Família 

 percebo que ela leva para família as coisas que vive com aqui em casa com a mamãe, 

se mamãe está triste ela também fica, isso fortalece porque sei que gostam dela, o 

esposo dela adora minha mãe. Eles passaram a ser minha família. 

 já falei para minha sobrinha, não me abre o portão, não posso proibir ela de ir no 

portão falar com ele, mas na minha casa, ele não vai entrar 

 Não fui criada assim. 

 Cada um cria seus filhos daquela maneira... 

 acho que você tem que respeitar a casa que você mora. 

 Vou ser muito sincera, mamãe se sente melhor quando ela não está em casa; 

 J.falou para mim, sua mãe  se sente bem melhor sem sua sobrinha aqui dentro, porque 

ela põe som alto, mamãe não gosta, ela gosta de musica baixinho, sem aquela loucura 

de música alta, pagode. Não tem mais idade para isso. 

 tenho que parar de discutir com ela; 

 Ela não fala comigo mais não. Ela não pode ir, porque tem que ir para o shopping 

encontrar com os amigos. A vida dela mudou negativamente. Afeta a minha mãe. Ela 

vê uma pessoa dentro de casa que não dá nada. 

 Ela pega o suco bebe e não oferece a avó. O que vou fazer? Posso obrigar? Eu posso 

chegar para o filho dela e falar assim, vem cuidar da sua mãe, se não tem amor, o que 

adianta? Eu fico cansada? Fico. Porque no fundo, no fundo sou eu. Não tem mais 

ninguém. A neta dentro de casa, não liga, ele muito menos.    

 acho que as atitudes são melhores. Falo muito no serviço, isso. Ah, eu gosto de você e 

por trás enfio a faca. Não vou fazer isso. Isso é criação, é índole da pessoa. Toda vez 

que eu brigo, ela diz você não gosta mais de mim.Você não me puxou. Ela ficou 

quieta.  

 Agente puxa os pais, é gerado dentro daquela pessoa. Eu falo,  mãe eu sou igual a 

meu pai, super astral, tenho 40% dele,  meu astral está sempre para cima, levanto e já 

estou brincando, ele era assim, sempre bom astral, falava com todo mundo, não era 

safado, era a índole dele. Não convivi tanto com ele mas acho que era assim. Já puxei 
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a mamãe de falar com todo mundo, sou igualzinha a ela, aquele negocio se um ia 

comer alguma coisa, todo mundo comia também. 

 Não tem mais ninguém. A neta dentro de casa, não liga, ele muito menos.   Eu digo 

que a minha vida é em função de Janaína. Ela é tudo para mim. 

 

ANÁLISE INTENCIONAL E COMPREENSÃO DA ENTREVISTA – E3. 

Os temas que emergiram foram cuidado,  solidão e relação familiar. Durante a entrevista 

sua fala ficou direcionada para a relação que está tendo com a sobrinha e como isso está 

afetando-a, e por consequência a mãe. Em suas falas foi possível perceber que não se 

colocava em primeira pessoa.  

Ela valoriza o apoio dado pela cuidadora secundária que passou a ser considerada como 

pessoa da família, por ver que não tem com quem contar. A relação mau resolvida com o 

irmão gera uma sobrecarga emocional, apresentou tensões em suas falas, e quando impediu a 

entrada do mesmo em sua casa, parece que conseguiu expressar seu sofrimento.  

Parece que a ausência de apoio da família, mobiliza-a a buscar dar o melhor para mãe, 

através dos cuidados de saúde, com a estética, estando sempre preocupada com a aparência. 

A sua forma de falar sobre a mãe é como uma descrição de uma história, não há expressão 

emocionada. Sua emoção aparece em um momento quando fala do controle que tem de tudo e 

sua forma autoritária de falar. 

Com relação a sobrinha parece haver dificuldade devido a diferença de idade e os padrões 

de comportamento dos jovens.  Ela relaciona à educação recebida no seu tempo, a falta de 

responsabilidade da jovem para com a avó. Outro fator que acredita ter influenciado foi o 

surgimento da doença, afastando a neta da avó.  

Considera importante o acompanhamento psicológico para sua mãe, pois já apresentou 

depressão, alega ter medo de ter depressão, mas não considera a terapia para si mesma. 

Acredita ser necessária para a sobrinha também. Parece não perceber suas dificuldades 

relacionais.  

Além disso, o sentimento que emergiu foi o de solidão, quando refere não ter com quem 

dividir os problemas, procurando se ligar a personal, a cuidadora. Dirige sua energia para o 

trabalho, no entanto começa a pensar em tirar uma semana de descanso, para descansar. 

BLOQUEIO DE CONTATO 
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Projeção: tem dificuldade de identificar o que é próprio e atribui aos outros, as coisas o 

que não gosta ou aceita em si mesmo, bem como a responsabilidade dos fracassos. 

 Eu tenho que organizar tudo, porque minha sobrinha está dando uma dor de 

cabeça, eu custei a contar para as pessoas o que estou passando com ela, depois 

que mamãe começou a doença, ela mudou. 

 Cada um tem uma educação. Eu não aceito essa educação de hoje, pode todo 

mundo achar que é normal, eu não aceito. 

 Não sou contra quem faz. Cada um cria seus filhos daquela maneira, ela já fez 

duas, só não é definitiva, junto com a sogra. A sogra não está errada? É a minha 

maneira de pensar. A senhora não acha? 

 Vou ser muito sincera, mamãe se sente melhor quando ela não está em casa; 

 Ela tem esse mau, Ricardo. Ela tinha que se tratar, entendeu? Há 3 anos ela me 

perguntou pelo meu pai, ela sabe que ele faleceu. Hoje, vejo a necessidade de ir 

para o psicólogo. Essa menina, precisa. 

Esse bloqueio de contato é um dos mais difíceis de poder cuidar pois necessita um 

reconhecimento da necessidade pela própria pessoa,  uma vontade de desvelar as limitações, 

buscar o suporte em si mesma. A cuidadora familiar parece acreditar que a mãe não tinha 

afeto por ela, apenas pelo irmão, desenvolvendo uma forma de lidar com o mundo que 

direciona a atenção para  os outros e  para o mundo, procurando identificar as necessidades 

dos outros, não realizando uma vida plena, realizando seus sonhos ou desejos próprios. Isso 

pode afetar a sua autopercepção e desconectá-la de suas necessidades.  

O momento que chamou a atenção na fala de E3 foi  quando relatou que a personal ( 

orientadora física) que contratou por ordem médica, para fazer academia, precisa ligar para 

ela dando bronca e mandando que vá malhar. Ela refere gostar dessa atitude da personal, pois 

esse é o tipo de atitude que ela reconhece como cuidadosa.   

O comportamento humano é determinado pela soma das experiências vividas e a 

integração de pensamentos e sentimentos, pode-se entender que é estar aware , quando essa é 

uma vivência plena, a totalidade se expressa. Nesse momento, 

o passado é passado. E entretanto,  no agora, no nosso ser, carregamos muito 

do passado conosco. Mas carregamos o passado somente na medida em que 

trazemos situações inacabadas. O que aconteceu no passado é assimilado, 

tornando-se parte de nós ou é trazido como uma situação inacabada ( PERLS; 

1977, p.66). 
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O momento que ela fala da experiência de fim do casamento, é uma descrição rápida 

para exemplificar como deve ser o papel de alguém que se separa, criticando a mãe que na 

visão dela nunca esqueceu o pai, que a abandonou e transferiu o amor para o irmão. Parece 

que essa situação ainda está aberta para ela, pois não consegue aceitar a reaproximação desse 

irmão, mesmo que seja o desejo da mãe.  

O campo dessa família revela-se construído sobre sentimentos não expressos parece 

que o ressentimento é uma expressão latente, na Gestalt-terapia é possível perceber que por 

trás de todo ressentimento existem exigências, “os ressentimentos estão entre as piores 

situações inacabadas – gestalts inacabadas. Se vocês estiverem ressentidos, não conseguem 

nem deixar de lado, nem pôr para fora. O ressentimento é a expressão mais importante de um 

impasse – do estar preso” ( PERLS; 1977, p. 75). 

A cuidadora não percebe a necessidade do autocuidado, dirige aos familiares a 

necessidade de realizarem terapia, mas não percebe o quanto suas ações estão fixadas nas 

experiências passadas, interferindo também na relação que estabelece com a mãe, que foi 

demonstrada ser baseada na autoridade. 

Com relação à Doença de Alzheimer percebe – se que a informação que a cuidadora- 

familiar busca é por meio do contato com a cuidadora secundária. Nas atividades grupais 

realizadas pela idosa, para o acompanhamento de consultas médicas, como fonoaudiólogos há 

um déficit na informação. Aparece no discurso, que a idosa precisa entender que está tendo 

tudo de bom, que existem velhos que não têm, por isso não pode ficar para baixo. Parece não 

aceitar a presença da depressão, que muitas vezes se manifesta. Quando é informada de que 

haveria atendimento fonoaudiológico para a senhora que apresenta comprometimento na fala, 

fica maravilhada com a alegria da cuidadora secundária. 

A seguinte assertiva pareceu-nos resumir a percepção sobre E3: “Há fatalidade na 

minha vida. Há muito aceitei o destino espaventado que é o meu” (LISPECTOR; 1999, p. 

105). 

 

5. 5.4 CUIDADOR 4: ANÁLISE DA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA 4 DATA: 22/08/2014 

IDADE: 65 ANOS SEXO: FEMININO 

FAMILIARCOM DOENÇA DE TEMPO DE DIAGNÓSTICO DA 
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ALZHEIMER: MÃE  DOENÇA: 10 ANOS 

OCUPAÇÃO: DO LAR STATUS ATUAL: DESEMPREGADA 

SITUAÇÃO CONJUGAL: CASADA DURAÇÃO DA ENTREVISTA: 40 MIN 

PATOLOGIA: HAS; DM II; IRC MEDICAÇÕES EM USO: ATENOLOL; 

MODURETIC; RIVOTRIL; GLIFAGE 

FONTE: Dados da Entrevista e do Prontuário dos Cuidadores do EASIC 

 

E4 chega acompanhada do marido que faz questão de entrar  antes e explicar o grau de 

sofrimento da esposa. Relata a dificuldade com ela em casa, devido o comprometimento da 

visão que está alterando o seu comportamento, pela falta de controle do Diabetes. Acredita 

que ela precisa de ajuda e relata que não tem apoio do irmão, que apesar de ter condições 

financeiras nunca ajudou, mas que ele não se importava e faz tudo pela sogra. 

Quando E4 entra na sala, tem dificuldade para sentar, queixou - se de dor, os olhos 

estão inchados. Sua fala é rápida, tom alto.  

Durante a entrevista apresenta momentos de crise de riso e de choro, demonstrando 

um comprometimento emocional. 

Relata que a mãe se encontra internada em estado grave, alega estar bem 

descontrolada emocionalmente. 

 

QUADRO 4: DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS ESTRUTURAIS: 

ESTRUTURA UNIVERSAL FALA IDENTIFICADA 

TEMPORALIZAÇÃO Não apresentou 

ESPACIALIZAÇÃO Não apresentou 

 

ASPECTOS 

RELACIONADOS AO 

CORPO 

“eu fiquei exausta, eu não dava conta”; “estou com 

câncer de mama”; “O Alzheimer suga agente. Estou 

acabada”; 

 

MOTIVAÇÃO “Cuidando dela fui perdendo aquela mágoa. Fiquei 

sete anos com ela dentro de casa”; 

 

MATERIALIDADE “A pior coisa para mim é ser freada”;  

 

RELACIONAMENTO COM 

O MUNDO PRÓPRIO 

“ eu não suporto que me prendam”; “Eu estou de um 

jeito que não consigo me mexer”; “A pior coisa da 

minha vida é perder a minha mãe”; “fui perdendo 
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aquela mágoa”; “tenho medo dele ter Alzheimer, ele 

esquece tudo”; 

 

RELACIONAMENTO COM 

OS OUTROS E COM AS 

COISAS CIRCUNDANTES 

“Eu saí de casa, vim para o mundo, casei e tive três 

filhos”; 

 

 

TEMAS QUE SURGIRAM DO DEPOIMENTO: 

 

E4 apresentou uma entrevista surpreendente, pois havia momentos de emoções 

contrárias, choro e riso. Além disso, encontra-se com taxas elevadas de glicemia, não fazendo 

o tratamento de Diabetes corretamente, segundo ela, pois ficar no hospital tomando conta da 

mãe, altera sua rotina nutricional, tem apresentado picos hipertensivos também. 

É possível notar o quanto seu organismo está comprometido mas  parece que procura 

demonstrar que é uma pessoa forte e capaz de suportar o sofrimento, por isso deve priorizar 

os cuidados com a mãe. 

 

Resgate da relação com a mãe 

 A minha mãe dando trabalho,; 

 A pior coisa da minha vida é perder a minha mãe, lá atrás nós éramos 

inimigas. Ela fez muito mal para mim. Eu por isso me tornei super mãe. Eu 

tinha muita mágoa de minha mãe. 

 Deus foi tremendo comigo, eu desenvolvi um amor tremendo e consegui 

perdoar. 

 Agora que ela está morrendo, eu não me arrependo de nada.  

Adoecimento de si mesma 

 O Alzheimer suga agente. Estou acabada. 

 eu engordei, estou com dor no joelho. Eu estou de um jeito que não consigo me 

mexer.  

 estou descompensada do diabetes, aumentou a minha insulina nph e a regular.  

 Eu também estou tomando antidepressivo, e to engordando. Acho que é do 

antidepressivo. Eu estou inchada demais. A médica tirou o diurético. 
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Medo da doença  

 tem hora que tenho lapsos como lido tanto tempo com doença de Alzheimer 

parece que agente também, tem. 

 Sinceramente eu tenho muito medo. Perguntei ao médico se era genético, se eu 

ia ter também, ele disse não mas que tinha que não deixar a mente parada. 

 Eu sou muito comunicativa, fico pensando se me der Alzheimer o que vai ser 

de mim? 

ANÁLISE INTENCIONAL E COMPREENSÃO DA ENTREVISTA – E4. 

 E4 está passando por um processo de perda e parece que o período de hospitalização 

está permitindo que se afaste da relação estabelecida de total dependência e possa elaborar o 

processo de morte. 

A experiência que está tendo parece provocar um descontrole emocional intenso e isso 

tem refletido no seu corpo, o grau de adoecimento que se manifesta e as suas emoções variam 

de riso a tristeza muito rápido. 

Há a presença da família lhe oferecendo apoio, o marido é bastante presente. Durante a 

entrevista a filha ligou. 

Outro ponto que chama atenção é o medo de ter a doença de Alzheimer ou ver outro 

familiar doente. Quando diz “estou acabada” parece que identifica não ter mais condições de 

passar novamente pela experiência de cuidar de alguém com doença de Alzheimer. 

E4 fala da importância de ter se reaproximado da mãe devido, a possibilidade de viver 

o perdão, de todas as histórias mal resolvidas, o que pode ser identificado como gestalt 

inacabada, e a possibilidade de viver o perdão, através do cuidado que ofertou a mãe, pôde 

liberá-la da imagem e fantasia que carregava. 

 

BLOQUEIO DE CONTATO: 

Confluência: a pessoa faz da necessidade dos outros a sua, perde a referencia do que é 

sua necessidade e passa a viver de acordo com o ambiente. 

E4 apresenta alto grau de comprometimento de sua saúde física e psíquica. A 

labilidade emocional, a fala acelerada, a perda do raciocínio revelam a necessidade de 

acompanhamento psicoterapêutico. 
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O Diabetes descompensado exigindo aumento das doses de insulina, o 

comprometimento da visão e dos membros inferiores são complicações do Diabetes 

retinopatia e neuropatia.  

 

5.5. 5 CUIDADOR 5: ANÁLISE DA ENTREVISTA 

ENTREVISTA 5 DATA: 24/08/2014 

IDADE: 57 ANOS SEXO: FEMININO 

FAMILIARCOM DOENÇA 

DEALZHEIMER: MARIDO 

TEMPO DE DIAGNÓSTICO DA 

DOENÇA: 7 ANOS 

OCUPAÇÃO: VENDEDORA 

INFORMAL 

STATUS ATUAL: DESEMPREGADA 

SITUAÇÃO CONJUGAL: CASADA DURAÇÃO DA ENTREVISTA: 50 MIN 

PATOLOGIAS: HAS; DM II; 

OBESIDADE; FIBROMIALGIA 

MEDICAÇÕES EM USO: 

BROMAZEPAN; NATRILIX; 

SINVASTATINA 

FONTE: Dados da Entrevista e do Prontuário dos Cuidadores do EASIC 

 

E5 apresenta-se cansada, andando lentamente, está acima do peso. Tem respiração 

ofegante. O olhar é deprimido.  Inicia a conversa avisando que ia deixar o celular ligado 

porque fica sempre assim, pois poderia ser de alguém da casa dela.  Sua fala é rápida e 

entrecortada por inspirações. Informa está sentido dor, sendo constante em sua vida. 

Durante a entrevista foram necessárias pausas na gravação devido ao choro 

apresentado, sendo necessário o acolhimento. 

 

QUADRO 5: DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS ESTRUTURAIS: 

ESTRUTURA UNIVERSAL FALA IDENTIFICADA 

TEMPORALIZAÇÃO “Você tem que dar muito tempo para pessoa com 

Alzheimer. Só eu falar até choro”; “agente vai ficando 

para depois”; “agente vai ficando para trás”; 

“ Eu parei minha vida”.  

 

ESPACIALIZAÇÃO “estou vivendo isso dentro da minha casa”; “não 

chego a lugar nenhum”.  
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ASPECTOS 

RELACIONADOS AO 

CORPO 

“Quando ele passa mal, eu quase morro”; “Eu sou 

hipertensa, tenho problema de fibromialgia ( me 

mostra as mãos) estou toda inchada. Então, é muito 

complicado mesmo”; 

 

MOTIVAÇÃO “Eu tenho muita fé em Deus, eu tenho que ter força; 

senão o que vai ser dele? Toda manhã, eu peço a Deus 

muita força, que renove minha força e minha saúde, 

porque ele precisa muito de mim. Se acontecer alguma 

coisa comigo, o que vai ser dele?” 

“eu sei o quanto ele foi bom para mim. Então, acho 

que não pode pensar dessa forma, eu reconheço ele e 

sei o quanto é importante para mim”; 

 

MATERIALIDADE “às vezes fica presa”; “é como se você estivesse 

morta”; 

 

RELACIONAMENTO COM 

O MUNDO PRÓPRIO 

“Você  luta, luta e não tem solução”; “ você sente 

“como se estivesse abandonada. Todo mundo tem seu 

compromisso”; “Chega final, de semana, todo mundo 

que descansar, ficar nas suas casas, apoio é muito 

difícil”; “Eu me sinto muito sozinha”; 

“tem dia que eu passo, o dia que estou muito 

estressada” 

 

RELACIONAMENTO COM 

OS OUTROS E COM AS 

COISAS CIRCUNDANTES 

“Quando ele passa mal, eu quase morro. Porque ele 

passa muito mal”; “não dá para falar com os outros 

porque não gostam de te ouvir. É difícil” 

 

 

TEMAS QUE SURGIRAM NO DEPOIMENTO: 

 

Apego 

 

 estou vivendo isso dentro da minha casa. Agora, tem que ter muito amor e 

gostar muito. Você tem que dar muito tempo para pessoa com Alzheimer. Só 

eu falar até choro. 

 Ele não reconhece mais ninguém. Tem dia que ele me chama de mãe, tem dia 

que ele me chama de amor. É muito carinhoso, parece até que está 

namorando.  Fica me alisando. Faz carinho, fica me beijando. 
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  Eu tenho muita fé em Deus, eu tenho que ter força; senão o que vai ser dele? 

Toda manhã, eu peço a Deus muita força, que renove minha força e minha 

saúde, porque ele precisa muito de mim. Se acontecer alguma coisa comigo, o 

que vai ser dele? Meus filhos dizem que não deixa internar ele, que tomam 

conta dele; 

 eu sei o quanto ele foi bom para mim. Então, acho que não pode pensar dessa 

forma, eu reconheço ele e sei o quanto é importante para mim. 

 Quando ele passa mal, eu quase morro. 

 Parei de trabalhar, eu não saio mais para lugar nenhum. O máximo que saio é 

para ir no mercado rapidinho, com o celular, fico com o celular ligado o 

tempo todo, eles acham que eu sou muito apegada, que eu tinha que cuidar um 

pouco de mim, meus amigos é que dizem, mas eu não consigo. Saí deixar ele, 

agente sempre trabalhou junto e ficou junto. 

 eu me sinto muito apegada a ele; só em falar dá vontade de chorar, eu sinto 

muito coisa mesmo. Antes nem conseguia conversar; 

Abandono 

 

 E agente vai ficando para depois, tem dia que eu passo, o dia que estou 

muito estressada, me agarro em Deus, peço a nossa senhora muita força, 

porque o que acontece até seus amigos, seus familiares, você sente como 

se estivesse abandonada. Todo mundo tem seu compromisso 

 Não tem com quem conversar, dividir seu dia a dia, que todo mundo tem, 

faz falta. 

 Ninguém pode parar porque tem doente na família, a irmã que me dava 

apoio teve problema cardíaco, fez uma cirurgia. Entendeu. Quando 

aconteceu isso fiquei desesperada; 

Medo da morte 

 

 o que sinto mesmo é solidão. Não tenho ele para conversar. Tá e não está. Mas 

peço a Deus, que deixe ele muitos anos assim. E que me dê muita saúde para 

cuidar dele, porque pelo menos ele está ali comigo.   



76 

 

 Peço saúde, porque quero cuidar dele até o fim da vida. Penso, não sei o que é 

pior eu ir primeiro ou ele. Porque eu  vou sentir muita falta. Pelo menos estou 

cuidando dele, e cuido como muito prazer. 

 Não durmo porque fico vigiando, tenho medo dele bronco aspirar.  

 

Gasto com a doença 

 Eu não tenho cuidador, porque é muito caro, ou melhor não tenho condição. 

 Não sei o que vai ser no futuro, minhas economias estão acabando, porque fiz 

umas economias, como viver com salário de pensão? Hoje, ele recebe três 

salários mínimos, como cuidar medicamento, alimentação? A enfermeira vai 

lá em casa, na camaradagem, são R$80, 00, vou gastando e não repondo. Não 

trabalho mais. Não tinha carteira assinada. Quando acabar minha economia 

não sei o que vou fazer. Eu vivo em tensão, 24hs. A noite é pior. No dia estou 

fazendo um monte de coisas, a noite é terrível. 

BLOQUEIO DO CONTATO: 

Confluência: processo em que a pessoa se liga fortemente a outra, sem conseguir 

diferenciar quais são suas necessidades, gosta de agradar e agarra-se firmemente ao 

outro. 

 Tem dia que ele me chama de mãe, tem dia que ele me chama de amor. É muito 

carinhoso, parece até que está namorando.  Fica me alisando. Faz carinho, fica me 

beijando. 

 É muito difícil, já pensei em arrumar um hospital de repouso, que aí vou com ele, 

porque vou ter mais gente me ajudando. Vê uma clinica boa, mas penso em casa tem o 

conforto dele sozinho, não sei se ele ia gostar, aí é complicado 

  Não gosto que fala coisa ruim perto dele, ninguém sabe o que acontece com a mente 

dele. 

 Porque eu  vou sentir muita falta. Pelo menos estou cuidando dele, e cuido como 

muito prazer, não é que sinta prazer, porque queria que ele estivesse bem, mas faço 

com gosto. A  hora que ele evacua é a mais feliz da minha vida. 

 Aí deu cinco da manhã, fez de novo.  Fiquei mais feliz. Acho que não tem ninguém que 

fique mais feliz com evacuação do que eu. 
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A entrevista com E5 foi “a flor da pele”, fez pensar  na fala do poeta “ ando tão a flor da 

pele  que até um beijo de novela me faz chorar, que ” ( ZECA BALEIRO; 2003). E5 se 

emocionou-se em alguns momentos, principalmente quando falava da relação com o marido, 

do companheirismo. Também ficou tocada com a impotência diante do quadro irreversível, 

com o avanço rápido. 

A sua fala é de uma segurança e convicção a respeito do cuidado que oferece a ele, 

mostrando toda sua entrega. Parece não aceitar as opiniões externas, a respeito da necessidade 

de olhar para si mesma, perceber as próprias necessidades. Diz claramente que perde qualquer 

exame, caso ele não esteja bem. Para demonstar isso, pegou um exame que estava marcado e 

perdeu e ainda não remarcou. Além disso, os sinais de adoecimento físico são claros, ela está 

edemaciada, sente dor ao toque e relata que a fibromialgia tem piorado.  

Durante a conversa revela ter  se sentido bem, pois não tem com quem conversar e 

considera que os outros tem coisas importantes a fazer do que lhe dar atenção. Apesar de 

relatar que os filhos dela com o marido são presentes, procura não ocupá-los. 

Ela diz ficar mobilizada em pensar na morte do marido, não aceita e pede intensamente 

que o quadro se estacione, entende que o próximo estágio é mais complicado e a gravidade, 

mas prefere tê-lo por perto. 

O estado que se apresenta gerou na pesquisadora um sentimento de preocupação, devido 

ao grau de adoecimento que se manifesta, mas ao mesmo tempo acordou compaixão porque é 

a maneira que ela encontrou de sobreviver, a essa situação desafiadora.  Isso, reforçou o 

questionamento de como ajudar o cuidador familiar, que não possui as condições econômicas 

necessárias para oferecer um bom cuidado a pessoa com Alzheimer. Ela diz: “ não tenho 

condições financeiras de contratar uma cuidadora, às vezes, chamo a enfermeira para fazer o 

clister, ela na boa vontade, me cobra R$ 80,00. A irmã que me ajudava, fez uma cirurgia 

cardíaca, não pode fazer esforços”. Há uma busca por soluções mas esbarra nas condições do 

ambiente que dever ser consideradas.  

O ser é constituído na relação no mundo, na relação com o outro. Esse universo apresenta 

desafios para os profissionais de saúde, porque não se pode desconsiderar o aprendizado que 

o ser-cuidador familiar precisa desenvolver e como ele precisa se direcionar, posicionar no 

cotidiano. 
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Outra vivência que chamou a atenção foi o sentimento de solidão, o medo que vem por 

trás, quando ela prefere se agarrar ao idoso com todo esse sofrimento, do que vê-lo livre. A 

morte, em nenhum momento é considerada como uma possibilidade. É motivo de pânico. 

No final, da entrevista foi gratificante ela reconhecer como foi bom falar de suas dores, 

pois alegou não ter ninguém interessado para ouvi-la, e falou da manifestação no corpo de 

suas dores através da fibromialgia. Foi oferecido o trabalho com as práticas complementares 

de saúde, praticada pela Enfermagem e o espaço da Psicoterapia, que ela aceitou e agendou 

com a secretária. 

É importante também pensar nas práticas dos profissionais de saúde, que oferecem 

trabalhos para os idosos com doença de Alzheimer que não são capazes de se locomover. Ela 

revelou uma necessidade que envolve a intervenção no lar, o suporte para os idosos 

acamados, já que a presença, o toque, também são formas de cuidado. Tal fato, reforça a 

necessidade da formação de redes de apoio e suporte. 

Caso seja visto como abandono a busca por institucionalização, é preciso repensar as 

condições de saúde do cuidador familiar que pode chegar ao adoecimento também e ao 

abandono de si mesmo:  

Abandonar ou não abandonar – esta é muitas vezes a questão para um 

jogador. A arte de abandonar não é ensinada a ninguém. E está longe de ser 

rara a situação angustiosa em que devo decidir se há algum sentido em 

prosseguir jogando. Serei capaz de abandonar nobremente? Ou sou daqueles 

que prosseguem teimosamente esperando que aconteça alguma coisa? Como, 

digamos, o próprio fim do mundo? Ou seja lá o que for, como a minha morte 

súbita, hipótese que tornaria supérflua a minha desistência? ( LISPECTOR; 

1999, p. 14-5). 

 

O abandono aqui ganha a dimensão de libertar-se dos deveres que prendem a situações 

doentes que podemos nos acostumar. Neste caso, a cuidadora familiar fala na possibilidade de 

internar-se junto com o idoso é uma casa de longa permanência para ter ajuda, mas logo muda 

a proposta dizendo que ele não gostaria de ficar num lugar estranho. Além disso, faz retomar 

a dicussão se é dever apenas da família em prestar o cuidado nessa situação, qual o papel do 

Estado? Que tipos de interrvenções são oferecidas à família?  

 

5. 5. 6 CUIDADOR 6: ANÁLISE DA ENTREVISTA 
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ENTREVISTA 6 DATA: 25/08/2014 

IDADE: 63 ANOS SEXO: FEMININO 

FAMILIARCOM DOENÇA DE 

ALZHEIMER: IRMÃ  

TEMPO DE DIAGNÓSTICO DA 

DOENÇA: 6 ANOS 

OCUPAÇÃO: SECRETÁRIA STATUS ATUAL: APOSENTADA 

SITUAÇÃO CONJUGAL: UNIÃO 

ESTÁVEL 

DURAÇÃO DA ENTREVISTA: 50MIN 

PATOLOGIAS: NÃO TEM MEDICAÇÕES UM USO: NÃO TEM 

FONTE: Dados da Entrevista e do Prontuário dos Cuidadores do EASIC 

 

E6 aparenta ter 10 anos a menos que sua idade. Apresenta-se bem vestida. Seu tom de 

voz é muito baixo, fala quase em sussurro, dificultando a comunicação, solicito que aumente 

um pouquinho a voz, o que não faz muita diferença. 

Relata ser responsável pelas atividades externas com a irmã, pois a mãe já está com 80 

anos e apesar de lúcida, não tem energia para as atividades referentes ao tratamento. Possui 

uma irmã mais velha, que mora na casa e cuida das duas. Essa irmã,  é diabética e não tem 

condição de acompanhar com maior proximidade e paciência com a irmã com Alzheimer.  

A surpresa com a irmã, foi que os primeiros sintomas apareceram  quando ela tinha 51 

anos e acredita que a progressão está sendo muito rápida. Acredita que isso se deve ao 

temperamento fechado e distanciado durante a vida da irmã.  Fala da irmã com carinho e se 

emociona algumas vezes durante a entrevista. 

 

QUADRO 6: DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS ESTRUTURAIS: 

 

ESTRUTURA UNIVERSAL FALA IDENTIFICADA 

TEMPORALIZAÇÃO “Pára no tempo”; 

 

ESPACIALIZAÇÃO “Eu morava lá, também. Saí de casa, tenho meu 

companheiro, minha vida eu vivia muito com minha 

mãe”; 

 

ASPECTOS 

RELACIONADOS AO 

CORPO 

“Muito mexida”; 
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MOTIVAÇÃO “me aceita com ela porque sempre fomos muito 

ligadas”;  “ela gosta muito de mim”; “Eu  abraço 

essas coisas porque não tem mínguem mais para fazer. 

Tem que fazer, né. Se eu e minha irmã, não cuidar, 

como é que via ser”; “Ela tem confiança em mim.”;  

 

MATERIALIDADE “Pois é a vida não é mole não, vamos à luta”; “É 

como uma porrada”;  “Estou me remontando”;  

 

 

RELACIONAMENTO COM 

O MUNDO PRÓPRIO 

“Uso do humor”; “Agente vai forçando, mas é 

desgastante”; “Agente está sofrendo”; “É muito 

triste”; 

“O que mais me magoou foi a quebra da confiança”; 

“agora estou apreensiva”; 

 

RELACIONAMENTO COM 

OS OUTROS E COM AS 

COISAS CIRCUNDANTES 

“É difícil”; “agente não sabe o que fazer”; “o mínimo 

que você faz é dá um carinho, dá um afago”; “não vou 

abandonar minha família”; “confiança é a base”;  

 

 

 

TEMAS QUE SURGIRAM DO DEPOIMENTO: 

Dificuldade dos relacionamentos interpessoais 

 Conversei com uma amiga no trabalho, não sei  o que está acontecendo com 

minha irmã. 

 Agente sempre teve muito problema com essa irmã. Era uma pessoa muito 

difícil. Muito fechada. Tinha a vida dela, muito independente. Tinha a casa 

dela. Ela teve um filho. Teve muitas decepções na vida. 

 Nunca aceitou a nossa ajuda.  Eu e minha irmã mais velha, agente conversa 

muito sobre isso. Ela nunca se abriu sobre a vida dela. Até, hoje. 

 Agente não interferia em nada. Era uma pessoa independente,sozinha. Xinga 

os médicos, não gostava de tomar os remédios, uma arrogância. 

 Eu vou ao médico para ajudar minha Irmã mais velha, que não tem paciência, 

não se envolve.  

 Levo para médico, fica com cara feia, mas eu não dou muita importância não. 

 Ela começou a ficar deitada, não fazia nada,  a pia cheia de louça, minha mãe 

chamava ela de preguiçosa, ela ficava zangada, ela não falava nada. Hoje, 
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agente sabe né que era um quadro depressivo porque ela não conversava, não 

sabia nada da vida dela. Deu no que deu. 

Adaptação às mudanças 

 Ontem, não queria tomar banho. Perguntei que está com essa cara? Está com 

raiva? Raiva de que?  Ela disse nada, então vamos lavar essa bunda, vamos. 

Uso do humor, estimulando ela para não esquecer também dessas coisas. 

 Tomando banho, tira a roupa, vamos  levando na brincadeira. É difícil. 

 Agente vai forçando, mas é desgastante. Agente está sofrendo. Mas sofremos  

muito mais no início. Ela  já chorou muito, pedia, pelo amor de Deus, me 

ajuda, eu não sei o que está acontecendo. É muito triste. E agente não sabe o 

que fazer.  

 Ele foi  ficando crescido, quis o espaço dele, ele ficou dormindo na casa da 

minha irmã; 

 Ela tem dia que está alegre, tem dia que está para baixo. Toma a medicação 

seroquel. Oscila muito. Agora, parou de chorar. Sente muito medo. Ela mesmo 

fala: - eu sou muito medrosa. Também não quer trocar de roupa, cisma com 

uma e só que aquela. Tenho que comprar da mesma cor. 

 Estou tendo que aprender a viver. 

Relações familiares 

 Ela me aceita com ela porque sempre fomos muito ligadas, ela gosta muito de 

mim, agente saía para discoteca, ia dançar. 

 Se eu e minha irmã, não cuidar, como é que via ser.  Essas coisas de vir aqui, 

levar no médico é comigo.  Se eu essa irmã, não cuidar como é que vai ser? 

Agora, temos uma pessoa nessa situação. 

 Para mim, é um filho desnaturado. Não sei o que passa na cabeça dele. Não 

aceito ele não participar. Você ter uma mãe, está vendo que ela está perdendo 

a memória, o mínimo que você faz é dá um carinho, dá um afago. 

 Eu morava lá, também. Saí de casa, tenho meu companheiro, minha vida eu 

vivia muito com minha mãe, aí ela ia ficar muito sozinha, essa minha irmã 

passou a dormir com a mãe,. 

 Minha irmã, fica pra morrer 
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 Fico pensando  o quanto ela sofreu queria casar com uma pessoa que amava, 

mamãe não deixou. Casou com outra que gostava, mas separou.   

Traição do companheiro 

 Percebi um comportamento estranho dele, acho que ele arrumou outra pessoa. 

 Muito mexida. É como uma porrada. 

 As amigas dizem que é porque ela estava dando muita atenção  para a família 

dela.  Eu não deixei ninguém, mas não vou abandonar minha família, isso não 

justifica.  

 Ninguém espera passar por isso. Peguei o telefone, liguei a mulher disfarçou.  

 O que mais me magoou foi a quebra da confiança. Fazer o que? Não é 

brincadeira não. Estou me remontando. Por isso, estou precisando de um 

psicólogo. Não quero me tornar uma pessoa neurótica. 

 

ANÁLISE INTENCIONAL E COMPREENSÃO DA ENTREVISTA – E6. 

Os temas que emergiram foram: dificuldades de relacionamento interpessoal, 

adaptação às mudanças, relações familiares e traição do companheiro.   

 A dificuldade de relacionamento referiu-se tanto dela com as pessoas quanto da sua 

irmã com a família. Acredita que o temperamento difícil da irmã acarreta muito sofrimento, 

pois sempre foi distanciada da família.  Isso fez com que desenvolvesse a ideia de que  a irmã 

apresentou a doença de Alzheimer porque não soube se relacionar e pelas decepções que teve 

ao longo da vida.  

E6 parece ter sido uma pessoa que sempre cumpriu os papéis que são esperados dela, 

cuidando de todos, seu olhar é voltado para as necessidades da mãe, da irmã mais velha, da 

irmã com Alzheimer, questiona o sobrinho que não tem uma postura de cuidado para com a 

mãe dele e procura atender as necessidades do companheiro. 

Assim, o clímax da entrevista foi quando revela a sua necessidade de terapia “para não 

ficar neurótica” pois a traição está fazendo com que ela tenha que se “remontar”, já que estava 

fazendo o bem para os outros, não aceita que tenha tido essa decepção. Quando as amigas 

alegam que ocorreu porque ela estava dando mais atenção à família e esquecendo sua união 

com o companheiro, ela fica revoltada pois a causa é justa e seus valores não aceitam 

abandono.  
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Parece que ao mesmo tempo que vê a necessidade de cuidar da família, percebe que o 

companheiro também precisa de atenção e se sente culpada por não está presente 

integralmente, já que fica a maior parte do tempo cuidando da irmã.  

Vale ressaltar, que quando discute a questão financeira com os gastos, demonstra que 

suas economias são direcionadas ao cuidado da família e tem uma preocupação com o futuro 

já que a pensão da irmã não dá conta das necessidades que o tratamento gera. 

Foi possível perceber que a E6 tende a juntar as necessidades dos outros com a sua não 

sabendo identificar suas prioridades e considerá-las, o que o meio precisa ela procura atender. 

 

BLOQUEIO DE CONTATO: 

 

Confluência: processo que se liga fortemente aos outros, tendo dificuldades de 

reconhecer as próprias necessidades, procura atender aos outros para sentir-se aceito ou 

parte do grupo. 

 Minha irmã mais velha, vem de uma história de muita luta, ficou viúva marido 

alcoólatra. Muito difícil, morreu depois de quatro anos no AA. Faleceu em três dias. 

Ela sofreu muito. Tem dois filhos, que oferecem atenção. Mas tem esse passado que 

deixa ela muito revoltada, muito rebelde. Fuma. Pára de fumar, não parou nada.  

 Agora, eu consegui aposentar ela. É um dinheirinho que dá para pagar o remédio, a 

alimentação. Tirei umas “merrequinhas” do fundo de garantia, coloquei na poupança, 

agora estou apreensiva e estou vendo o que faço 

 Ficar pensando onde está, o que está fazendo. Bom é isso, já não bastasse tanto 

problema ainda tem esse. 

 Hoje, você vê uma pessoa que não sabe de nada, não sabe ir no banheiro, não sabe 

pedir água, não sabe quando está com sede. Eu vou ao médico para ajudar minha Irmã 

mais velha, que não tem paciência, não se envolve. Ela cuida dela e da minha mãe. 

Tem diabetes, já tá na insulina, está controlada. 

 Eu  abraço essas coisas porque não tem mínguem mais para fazer. Tem que fazer, né. 

Se eu e minha irmã, não cuidar, como é que vai ser? Essas coisas de vir aqui, levar no 

médico, é comigo.   

Essa entrevista apontou para o quanto a doença de Alzheimer pode revelar como as 

pessoas funcionam de forma desintegrada, a importância do diálogo e a busca por 
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informações acerca da doença. A pessoa com Alzheimer, que tem 57 anos, ainda não é idosa, 

já apresentava durante a vida sérios comprometimentos emocionais, viveu um período de 

depressão grave, que só foi compreendido quando houve o diagnóstico de Alzheimer.  

A Gestalt-terapia fundamenta-se na existência do homem com base em suas escolhas e 

responsabilidade. Nessa perspectiva ao observar a dinâmica da família, observa-se as pessoas 

vivendo misturadas, procurando  cada um atender a necessidade do meio, ou as projeções 

realizadas, “minha irmã não casou com o amor da vida dela porque minha mãe não deixou”; 

“minha irmã mais velha sofreu muito, casou-se com um homem que bebia muito e sofreu”.  

Neste contexto, há uma cobrança pelo sobrinho não atender a esse modo de funcionar da 

família. E6 demonstra revolta e zanga com o sobrinho que segundo ela foi criado pela avó, 

não tendo vínculo afetivo positivo com a mãe, talvez esse seja o motivo de seu afastamento 

ou seja autorregulação, pela dificuldade que tem de lidar com a situação prefere afastar-se.  

Esse fato demonstra a falta de reconhecimento do que lhe é próprio, impactando nos 

relacionamentos que estabelece.  

 A confluência patológica também tem sérias consequências sociais. Em 

confluência, a pessoa exige semelhança e recusa tolerar quaisquer diferenças. 

Encontramos isto frequentemente em pais que consideram os filhos como 

meras extensões de si próprios. Tais pais não levam em consideração que os 

filhos tendem a ser diferentes deles em pelo menos alguns aspectos ( PERLS; 

2012, p. 53). 

 

Este caso chamou a atenção da pesquisadora para a postura apresentada pela 

entrevistada. Ela já começou a perceber  que precisa se cuidar e buscar apoio terapêutico,  

pois as mudanças que ocorreram no seu meio ambiente gerou  uma tensão, que ela reconhece 

como neurose “ não quero virar uma neurótica” e reconhece a necessidade em sua família, no 

entanto acha que não aceitam. 

 

5.5.7 CUIDADOR 7: ANÁLISE DA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA 7 DATA: 25/08/2014 

IDADE: 65 ANOS SEXO: FEMININO 

FAMILIARCOM DOENÇA DE 

ALZHEIMER: SOGRA E CUNHADA  

TEMPO DE DIAGNÓSTICO DA 

DOENÇA: 10 ANOS 

OCUPAÇÃO: SECRETÁRIA STATUS ATUAL: DESEMPREGADA 
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SITUAÇÃO CONJUGAL: CASADA DURAÇÃO DA ENTREVISTA: 70 MIN 

PATOLOGIAS: HAS MEDICAÇÕES EM USO: 

BROMAZEPAN; ATENSINA 

FONTE: Dados da Entrevista e do Prontuário dos Cuidadores do EASIC 

 

E7 foi um caso singular porque cuida de duas pessoas com doença de Alzheimer: a 

sogra e a cunhada.  

Apresenta-se bem arrumada. É uma pessoa risonha, na recepção está se relacionando 

trocando informações. A fala é rápida, seu tom é alto.  Percebe-se que possui muito carinho 

pela cunhada se emociona ao falar dela, e na relação com a sogra revelou situações mal 

resolvidas devido a dificuldade de relacionamento que a mesma tinha no passado. 

 

QUADRO 7: DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS ESTRUTURAIS: 

ESTRUTURA UNIVERSAL FALA IDENTIFICADA 

TEMPORALIZAÇÃO “Agora está tudo estacionado”; 

 

ESPACIALIZAÇÃO “tive que vir morar na casa dela”; 

ASPECTOS 

RELACIONADOS AO 

CORPO 

“muito cansada”;  

MOTIVAÇÃO “Ele não era minha cunhada, era uma irmã que tive, 

que tenho, porque ela não morreu” 

MATERIALIDADE ” muito duro” 

 

RELACIONAMENTO COM 

O MUNDO PRÓPRIO 

“mas dá pena, já chorei muito, vendo ela assim”; 

 

RELACIONAMENTO COM 

OS OUTROS E COM AS 

COISAS CIRCUNDANTES 

“Eu me divido entre as duas para cuidar, não tenho 

cuidadora. Elas ficam o tempo todo sentada. Eu ponho 

para banho, vejo comida, faço higiene, tenho que ver 

minha mãe, que é cadeirante. É bem puxado”; 

“Tudo dependem da gente, de mim do meu marido, da 

menina que ajuda agente”. 

 

TEMAS QUE SURGIRAM DO DEPOIMENTO: 

Os temas que emergiram foram adaptação às mudanças, relações familiares e rede de apoio. 

Adaptação às mudanças 
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 Depois de 25 anos no meu apartamento, tive que vir morar na casa dela, que é 

grande. Deu para mim, minhas filhas.   

 Aí agente viu que Jandira não estava dando o remédio direito, chegava no dia 

seguinte, achava os remédios, ela ficava deitada, comprava quentinha para as 

duas, as vezes tinha quentinha no forno com a metade, fui vendo essas coisas, 

colocamos uma menina, que não dormia. Eu ia todo dia. 

 Ela ligava pedindo para eu ir ficar com ela um pouquinho, mamãe está muito 

difícil; 

Relações Familiares 

 Ela é uma pessoa muito doce, amiga, obediente a mãe, foi aquela filha que 

nunca falou um não para mãe; 

 Eu tenho uma netinha de 7 meses que mora comigo, a G. chama a bisa, as 

duas se agarram, ela segura a menina com medo dela cair, quando ela está 

sentada, a B. passa ela chama, faz carinho. A J.  é diferente, se coloca a 

neném no colo, assim fica, ela não segura, não pega, totalmente apagada; 

 Eu me divido entre as duas para cuidar, não tenho cuidadora, tenho uma 

empregada que me ajuda. Elas ficam o tempo todo sentada. Eu ponho para 

banho, vejo comida, faço higiene, tenho que ver minha mãe, que é cadeirante. 

É bem puxado. 

 Mas eu tenho que me cuidar, tenho uma netinha, mas me cuido pouco, os 

cremes compro e ficam na gaveta; 

Rede de apoio 

 Aí comecei a trazer aqui no Mequinho. Elas foram muito bem atendidas aqui, 

médicos muito bons. Vinha todo mês. Minha cunhada eu trazia para as 

oficinas. 

 Aqui aprendi muito, lidar com elas, lidar com essa doença, ninguém sabia 

nada, minha sogra rebelde, mordia, me chutava, batia no meu rosto, era um 

transtorno no banho, aqui  me ensinou a cuidar dela.  

 

ANÁLISE INTENCIONAL E COMPREENSÃO DA ENTREVISTA – E7. 
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Durante a entrevista foi possível perceber que a participante direcionou o foco para a 

cunhada. Demonstrando o afeto que tem pela mesma, e que foi a responsável pela mudança 

no seu padrão de vida para buscar dar apoio uma vez que desencadeou um quadro de 

depressão. 

Vale ressaltar que E7 mencionou que a participação do marido é com o apoio 

financeiro  ficando com ela  a responsabilidade de dar atenção tanto a cunhada quanto a sogra. 

Apesar de cuidar da sogra, ela responsabiliza o sofrimento da cunhada pela postura de 

vida da sogra e pelo temperamento difícil que apresentou ao longo da vida. 

Chama a atenção para a relação que a sogra estabelece com sua netinha, mostrando-se 

carinhosa e cuidadosa. 

Aponta para a diferença de comportamento das duas pacientes e a falta de ajuda que 

gera uma sobrecarga faz com que não sejam realizadas atividades estimulantes, as pacientes 

ficam o dia todo sentadas.  

A forma como E7 é afetada foi revelada pelo cansaço e tristeza. Também precisou  

deixar de ter atividade social para poder tomar conta das familiares. Deixou de exercer a 

atividade profissional, como secretária e sente falta, conta como era valorizada na empresa e 

pelo chefe. 

Tem realizado exames solicitados pelo cardiologista pois apresenta hipertensão, 

controlada pelos medicamentos.  

Com relação à filha sente que pode contar com ela, mas entende que quando se tem 

uma criança pequena não se pode esperar muito.  

Essa família procura se ajudar, os membros se fecham para resolver os problemas, o 

sentido de união é valorizado. A presença da doença causou a necessidade de buscar 

informações e isso facilitou o atendimento às necessidades da sogra e da nora. Destaca que as 

aulas e oficinas do Mequinho possibilitaram a compreensão do comportamento agressivo da 

sogra ou das crises de ansiedade quando não conseguiam ficar paradas em qualquer lugar.  

 

5.5.8 CUIDADOR 8: ANÁLISE DA ENTREVISTA 

ENTREVISTA 8 DATA: 29/08/2014 

IDADE: 42 ANOS SEXO: FEMININO 

FAMILIARCOM DOENÇA DE 

ALZHEIMERA: MÃE 

TEMPO DE DIAGNÓSTICO DA 

DOENÇA : 10 ANOS 
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OCUPAÇÃO: SECRETÁRIA 

EXECUTIVA 

STATUS ATUAL: EMPREGADA 

SITUAÇÃO CONJUGAL: CASADA DURAÇÃO DA ENTREVISTA: 55MIN 

PATOLOGIAS: DEPRESSÃO MEDICAÇÕES EM USO: NÃO TEM 

FONTE: Dados da Entrevista e do Prontuário dos Cuidadores do EASIC 

 

E8 apresentou-se muito elegante, de modos finos, fala tranquila e serena. Seus gestos 

são leves e delicados. Ao ser encaminhada para o consultório que foi realizada a entrevista 

teve a preocupação de despedir-se das pessoas sentadas na recepção, dando palavras de 

estímulo. Ao chegar à sala, logo procurou separar-se da bolsa e sentar livremente.  

Quando lhe foi apresentado o estudo, começou uma fala muito técnica, como se fosse 

profissional da área expondo seus conhecimentos. Este momento, foi ressaltado pelo impacto 

que causou a sua fala sempre muito distanciada, como se fosse uma terceira pessoa relatando 

uma história. A questão do estudo foi realizada várias vezes durante a conversa: como sua 

vida se encontra desde o diagnóstico do Alzheimer?  

Com o desenrolar da entrevista ela começou a se colocar em primeira pessoa, 

procurando explicar suas reações e emoções. Considerou a importância da psicoterapia para a 

forma como lida com sua mãe ser mais equilibrada do que no início.  

Apresenta um desejo de ser cuidadora, disse estar esperando a fase da creche para 

colocar a filha e vir ajudar no programa EASIC, sendo esse um dos seus projetos. Quando se 

expressou,  havia alegria e satisfação na possibilidade de cuidar.  

Preocupou-se em trazer exames da mãe para entrevista. Manteve o celular desligado, 

só pegando-o no final da entrevista. 

 

QUADRO 8: DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS ESTRUTURAIS: 

 

ESTRUTURA UNIVERSAL FALA IDENTIFICADA 

TEMPORALIZAÇÃO “agora eu optei pela qualidade de vida dela”; 

 

ESPACIALIZAÇÃO “quando ela se perdeu ali, num ambiente que ela vivia 

há 30 anos, aí chamou atenção”; “no inicio do 

tratamento eu tive que ir para fora do set”; 

 

ASPECTOS “final do dia estou estourada, querendo dormir em 
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RELACIONADOS AO 

CORPO 

pé”;  

“no oitavo ano eu confesso que eu já estava muito 

cansada, desgastada”; “a falta de paciência e o 

nervosismo porque o corpo precisa descansar.”; “Tive 

hipertensão durante a gravidez, e quando tenho 

desgosto, ou me aborreço a pressão sobe”; 

 

MOTIVAÇÃO “Eu sou filha única, e vi o Alzheimer na minha família 

com três pessoas, eu perdi meu pai com 9 para 10 

anos”; 

 

MATERIALIDADE “Quem é o âncora da pessoa, sou eu”; “eu fui 

murchando, murchando como uma florzinha que vai 

perdendo o viço”;  

 

RELACIONAMENTO COM 

O MUNDO PRÓPRIO 

“tenho meus ímpetos de raiva”; ““eu fiquei mais 

nervosa, agressiva”; “eu me magoava muito”; 

 

RELACIONAMENTO COM 

OS OUTROS E COM AS 

COISAS CIRCUNDANTES 

“eu também não permito que ele sinta as mesmas 

coisas que eu sinto em relação a ela”; “Com as 

meninas, a mudança foi no sentido de: eu vou levar 

você a tal festa, mas primeiro eu vou dar o jantar para 

vovó, _ mas mãe como? Eu tenho que estar na festa tal 

hora. _ não interessa, a sua avó é a mais debilitada 

aqui, é a pessoa que precisa de atenção, precisa se 

alimentar”; 

 

 

TEMAS QUE SURGIRAM DO DEPOIMENTO: 

Distanciamento do problema: 

 porque a paciente começou com repetição de ideias, frases, o momento que foi 

notado foi quando eu a deixei próximo de casa, e ela não reconheceu o 

ambiente, o lugar; 

 o paciente disfarça muito, quem tem Alzheimer disfarça muito , porque você 

liga,ao telefone a pessoa lhe responde tranquilamente frases completas, tudo 

direitinho; 

 na metade do tratamento eu consegui ficar mais perto dela, e tomar a rédia de 

pagamentos que haviam sido esquecidos, em atraso, então nessa metade do 

tratamento eu consegui chegar mais perto e tomar as rédeas dessa parte; 

 eu ia ajudando no que eu podia, longe; 
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 havia uma pesquisa em mulheres que tem câncer de mama que a maioria 

também adquiriu Alzheimer, não sei que fim levou essa pesquisa mas eu sei 

que as duas pacientes que eu cuidei, minha tia já faleceu, também apresentou 

o Alzheimer.  

 coloquei a minha tia numa casa geriátrica, porque eu não tinha condições de 

cuidar das duas, principalmente por causa do ferimento, ela não operou enfim, 

precisava de cuidados médicos e essa técnica eu não tinha; 

 e a minha mãe continua nessa curva, subindo lentamente, ela tem 92 anos, 

então ela está assim, acredito eu dentro da medicação muito bem.  

 

Relacionamento com o marido 

 comecei a ter problemas acho que até maiores com meu marido. Isso é 

normal; 

 eu também não permito que ele sinta as mesmas coisas que eu sinto em relação 

a ela, no sentido de chega cansado em casa do trabalho e a minha mãe faz 

várias perguntas, várias vezes, e às vezes aquela pessoa dá uma resposta 

assim, mais grossa e não quero saber, você que é filho fica magoado; 

 esse é o caso do marido, ele não tem jeito, ele não gosta de tomar conta, então 

eu tive problemas sim, também de me focar mais nela, achando que ele já é um 

adulto, tem raciocínio, sabe se virar mas as pessoas ficam enciumadas, não é 

porque cresceram que não vão ficar com ciúmes; 

 eu como filha posso brigar, reclamar, ficar enervada com ela, mas ele não é 

filho, então ele é uma pessoa, olha só, ele não a vê como do âmbito da família 

dele; 

Necessidade de suporte psicológico 

 A terapia foi uma coisa que me ajudou muito a olhar para mim, tirar um 

tempinho para mim, respirar e começar tudo de novo; 

 Antes da terapia eu estava deixando de beijá-la, com a terapia eu notei isso, eu 

voltei a beijá-la fazer carinho, que era uma coisa que antes eu fazia também; 

 ela virou meu bebê, eu não sou mais o bebê dela, eu ainda a chamo de 

mãezinha, que eu sempre chamei; quando eu vou sair de casa, eu aviso onde 
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eu vou, não pedi o costume, mãezinha olha, eu já volto, vou buscar as 

crianças, tá; 

 Eu confesso que precisei da terapia para me reerguer para essa fase de falta 

de paciência com ela, de estresse, de responder mal. 

A doença como forma de aprendizado 

 a minha vida mudou em angariar mais uma pessoa para minha casa, é 

coordenar a parte financeira de uma outra casa, que eu tive posteriormente 

que me desfazer dessa outra casa, mas enfim, coordenar essa parte financeira, 

coordenar essa parte de carinho, psicológica e é isso. 

 o cuidador tem a chance de trazer o paciente para ele, ficar com os seus 

familiares, eu acredito que isso é excelente para o acompanhamento da 

doença, para que o paciente se sinta bem; 

 Eu notei que isso para ela, com o nascimento desse bebê, foi uma maravilha, 

foi o melhor remédio que Deus possa ter dado para o Alzheimer dela; 

 Eu como cuidadora tive uma chance maravilhosa, porque eu comecei a 

conviver com a doença cedo, desde criança. Coisas que eu não compreendia 

como criança eu vim a amadurecer agora; 

 Eu sou filha única, e vi o Alzheimer na minha família com três pessoas, eu 

perdi meu pai com 9 para 10 anos, então eu vivi o Alzheimer do meu pai que 

morreu com 52 anos, o caso dele foi caso relâmpago, foi muito rápido, 

provavelmente a doença começou aos 40, por aí. 

 Eu nunca ouvi a minha mãe tocar, tinha piano na minha casa, quando eu era 

criança, nunca ouvi ela tocar, fui ouvir ela tocar no teclado das minhas filhas 

com Alzheimer. 

 A doença não tem tanta coisa ruim, ela tem ruim a partir do nosso olhar, e 

agente precisa mudar esse olhar; 

 agente tem que aprender a mudar o foco, ela tem que se sentir bem, não sou eu 

que tenho que me sentir bem ao vê-la produzida, é ela que tem que se sentir 

bem; 

 estou aprendendo muito a conviver com ela, e o que eu quero dela, é que ela 

esteja feliz; 

 A mãe como um bebê 
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 Agora, eu cuido de duas crianças: uma de 2 e outra de 92 anos, que brigam 

entre si; 

 ainda existe essa relação de mãe filha, mas no cuidar ela ainda é meu bebê; 

 quero ver a minha mãe um must. Levava ela para o cabeleireiro e deixava todo 

bonitinho. Botava o pé fora do cabeleireiro, _ cadê meus grampinhos? Onde 

estão? Tenho que prender os cabelos, mãezinha você acabou de sair do salão, 

tá tão bonitinho, ah não, meus grampinhos, ela ficava cinco minutos penteada 

e eu dava os grampinhos; 

 

ANÁLISE INTENCIONAL E COMPREENSÃO DA ENTREVISTA – E8. 

Os cinco temas que emergiram foram: distanciamento do problema, relacionamento 

com o marido, necessidade de suporte psicológico, a doença como forma de aprendizado e a 

mãe como bebê.  

Essa entrevista foi impactante para a pesquisadora devido à fala técnica que utilizava, 

ou em terceira pessoa, generalizando a experiência que vivia. Parece que a busca por 

informações ajudou a lidar com a doença, entretanto ela fez desse recurso uma forma de se 

proteger. Como a experiência com a doença de Alzheimer não começou com a mãe, mas sim 

com o pai aos 9 anos, parece que esse distanciamento  foi necessário, para evitar sofrimentos: 

“Primeiro foi meu pai, muito bem, algo que eu não compreendia muito, os ímpetos de raiva, 

de fazer carinho e logo após querer destruir tudo, e depois a minha mãe e após a minha tia.” 

Durante sua fala não há expressão de emoções, sua sensibilidade para o processo de 

adoecimento foi direcionada a todos, evitando que fazer contato com a dor que tem em cuidar 

de sua mãe, atualmente.  

No relato, a presença da raiva e agressividade foram considerados  como resultados do 

desgaste que sente ao cuidar, o que fica claro quando refere o cansaço, a mudança no controle 

da casa, a falta de paciência.  

Parece que suas explosões são direcionadas para o marido e filhas que devem se 

adequar a situação de ter um idoso com demência em casa. Observou-se que mesmo 

compreendendo racionalmente que a mãe é sua responsabilidade, o sentido de família  para 

ela envolve uma postura de apoio e compreensão, levando-a a ter atitudes imperativas na 

relação no lar. Com relação ao marido, demonstrou sofrimento quando o vê respondendo sua 

mãe grosseiramente ou perdendo a paciência com as perguntas repetitivas que ela faz com ele, 
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gerando um sentimento de mágoa, uma vez que ele não entende que é parte da doença e ao 

mesmo tempo sente-se culpada porque ele não é filho, permite que a mãe fique na casa deles e 

ajuda com o aspecto financeiro do tratamento.  

Já com suas filhas, exige que compreendam as necessidades da avó, priorizando-as.  

Descreve que como são adolescentes, há uma dificuldade em estabelecer as prioridades da 

casa, desenvolvendo com as filhas uma postura mais autoritária e assim, procura atender as 

necessidades delas, já que agora há também um bebê na casa.  

Durante a entrevista para a pesquisadora foi impactante dimensionar o nível de 

atenção e tensão que a cuidadora vive, ao ter que cuidar de toda a família. Ter que aprender a 

linguagem de uma criança que está se ambientando, aprendendo os códigos da família, ao 

mesmo tempo estar atenta a linguagem da mãe com demência, ficar conectada com as filhas 

adolescentes e ainda atender a relação com o marido, em relação às demandas próprias do 

casal.  Como se pensar ou perceber as próprias necessidades?  

 Ela faz menção ao nascimento do bebê como um presente, uma dádiva e acha que é 

para a mãe, pois a mãe faz uma conexão com a criança que a deixa bem, coloca-a em 

atividade, pois a mesma brinca o tempo todo com a criança. Ela entende que isso protege do 

avanço da doença e o aspecto afetivo também é cuidado. Entretanto, em nenhum momento na 

importância do nascimento da criança para ela, ou descreve como é seu contato com o bebê, 

que é a forma que se refere sobre a filha.  

Outro aspecto que também chamou a atenção foi quando relatou a experiência de 

cuidar da tia com doença de Alzheimer, que vivia com sua mãe, e quando apresentou 

agravamento do quadro, considerou que a internação da tia,  seria o melhor caminho devido 

ao câncer que estava em tratamento e não conseguiria assumir cuidados de enfermagem, 

como curativos, banho.  Parece que neste caso conseguiu priorizar as necessidades e gerenciar 

a dificuldade de cuidar de duas pessoas com doença de Alzheimer levando em consideração o 

bem estar da família. 

Relata que através da filha adolescente que se encontrava em processo 

psicoterapêutico, a jovem solicitou a mãe que fosse fazer uma consulta, foi que percebeu que 

precisava de um tempo para si, o quanto estava alterada no seu jeito de ser, sobrecarregada e 

acabou ficando na terapia no lugar da filha. Neste momento, afirma que foi a atitude mais 

importante que tomou, pois não sabe onde estaria  nos dias atuais se continuasse no ritmo que 

se encontrava. 
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A aceitação e busca pela psicoterapia parece ter causado uma mudança significativa na 

relação com o mundo próprio, possibilitando uma retomada da percepção de seus sentimentos 

e identificando as situações que a desagradam, podendo modificar seu comportamento. Nesse 

sentido, revelou a melhora da relação com a mãe, que não tinha mais demonstrações de 

carinho, fazendo com que a afetividade retornasse, melhorando a qualidade do cuidado, que 

ela finaliza:  “eu voltei a beijá-la”. 

 

BLOQUEIO DE CONTATO: 

Deflexão: processo através do qual a pessoa evita o contato pelos seus sentidos, ou usa 

palavreado vago, inexpressivo, polido, dando voltas sem ir diretamente ao assunto.  

 Existe vida com o Alzheimer. Eu vi uma coisa maravilhosa, a minha mãe quando 

criança queria entrar para escola de música e tocar piano, então ela fez de tudo, se 

empenhou e fez os testes. Eu nunca ouvi a minha mãe tocar, tinha piano na minha 

casa, quando eu era criança, nunca ouvi ela tocar, fui ouvir ela tocar no teclado das 

minhas filhas com Alzheimer; 

 a medida que a doença vai se agravando, vai havendo repetições, ela não está nem na 

etapa mais da repetição, ela quer fazer uma atividade, se aquilo está na cabeça dela, 

ela faz mesmo você dizendo não, por favor, aguarde um momento, isso não exite, 

bateu na cabeça vai fazer; 

  o cuidador que gosta, que envolve com essa doença, não quer descansar. Então, o 

corpo pede descanso certas horas, eu fiquei mais nervosa, agressiva porque queria 

dormir e não conseguia; 

 quem tem Alzheimer disfarça muito , porque você liga,ao telefone a pessoa lhe 

responde tranquilamente frases completas, tudo direitinho, mas quando ela se perdeu 

ali, num ambiente que ela vivia há 30 anos, aí chamou atenção. 

 

Durante a entrevista, E8 se perde durante a sua fala, ocorrendo um tempo de silêncio e 

retorna em outro ponto.  Além disso, apresenta explicações e leituras do que aprendeu com a 

doença de Alzheimer e descreve as questões do cuidador como se não fizesse parte da 

experiência que ela vive. 

O que surpreendeu a pesquisadora foi ao final da entrevista ela ter podido perceber qual é 

o seu limite para lidar com a doença, quando expressa o desejo de ter a mãe por perto 
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enquanto há “uma faisquinha nos olhos”, isto é enquanto percebe um pouco da alma de sua 

mãe, não sendo possível tê-la por perto sem isso.  Neste instante, demonstra o que há de 

humano, a sua impotência diante da morte que já começa em vida, quando não se pode mais 

reconhecer as memórias e experiências impressas na mãe “quando essa faisquinha não estiver 

mais nos olhos dela, eu não quero mais tê-la comigo não. É muito triste perder todas aquelas 

lembranças que a gente vivenciou, tanto boas quanto ruins, é muito triste. Então eu queria, 

peço a Deus, que ela se vá antes da faisquinha se apagar”. 

 

5. 5. 9 CUIDADOR 9: ANÁLISE DA ENTREVISTA 

ENTREVISTA 9 DATA: 22/08/2014 

IDADE: 68 ANOS SEXO: FEMININO 

FAMILIARCOM DOENÇA DE 

ALZHEIMER: MARIDO 

TEMPO DE DIAGNÓSTICO DA 

DOENÇA: 4 ANOS 

OCUPAÇÃO: DO LAR STATUS ATUAL: APOSENTADA 

SITUAÇÃO CONJUGAL: CASADA DURAÇÃO DA ENTREVISTA: 60MIN 

PATOLOGIAS: PROLAPSO DA 

VALVA MITRAL 

MEDICAÇÕES EM USO: RIVOTRIL 

(SOS) 

FONTE: Dados da Entrevista e do Prontuário dos Cuidadores do EASIC 

 

E9 apresentou-se bem arrumada, tinha um andar calmo e pareceu bastante fechada. 

Sua fala é bem polida, tom baixo e calma. 

Sua fala inicial foi sobre o tempo que perde saindo de casa, mas percebe que faz bem 

por ver pessoas diferentes. 

Começa a relembrar quando viveu a doença com as avós, apesar de não terem o 

diagnóstico fechado, o que a levou a buscar informações no caso do marido.  

  A expressão de suas emoções surgiu na variação da voz e apresentou a reação de 

choro ao falar da doença e a impotência diante do seu avanço. 

 

QUADRO 9: DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS ESTRUTURAIS: 
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ESTRUTURA UNIVERSAL FALA IDENTIFICADA 

TEMPORALIZAÇÃO “Eu fico olhando ele 24h com medo que ele se 

machuque”; “ Eu fico por conta dele o tempo todo”; 

“dou uma passada para frente e duas para trás”; 

 

ESPACIALIZAÇÃO “eu sou igual uma galinha, gosto de todo mundo 

debaixo da minha asa”;  

 

ASPECTOS 

RELACIONADOS AO 

CORPO 

“descontrole tenho uma anemia, com essas agitações 

eu não me alimento bem e seu ficar agitada, eu perco o 

apetite e ele tem dia que me agita bastante”;  

“A minha coluna está sofrendo que está danado”; 

“Eu não tenho tempo para caminhar, para fazer 

ginástica”;  

MOTIVAÇÃO “ fui escolhida a dedo. Peço a Deus bastante força, 

para seguir”; 

 

MATERIALIDADE “um castigo para os cuidadores”; “eu ando cercada 

de grades pra todos os lados”; “eu me viro do lado do 

avesso”; 

 

 

 

RELACIONAMENTO COM 

O MUNDO PRÓPRIO 

“fico presa”; “tenho medo de deixar ele sozinho”;  

“É uma tensão constante”; “Eu me sentia culpada”; 

 

 

RELACIONAMENTO COM 

OS OUTROS E COM AS 

COISAS CIRCUNDANTES 

“eu custo a achar uma pessoa que fique lá em casa um 

pouquinho pra eu dar uma saidinha porque todo 

mundo tem compromisso, suas responsabilidades, seus 

horários”; “era bem censurada, mas nessa época eu 

me prendia muito por causa das crianças mas eu acho 

que se você não pode ajudar sua filha, quem é que vai 

ajudar?” “só dá trabalho”;  

 

 

 

 

TEMAS QUE SURGIRAM DO DEPOIMENTO: 

Mudança de comportamento do marido 

 ele se aposentou mas ele não parou, ele saia de manhã ia pro SESC, saia do 

Sesc quando fechava e saía quando não tinha mais ninguém. Até o presidente 

do esporte chegou pra mim e disse: - olha, não tem ninguém mais querendo 

jogar com o Maurício não porque ele derrota todo mundo. 
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 Ele ia de bicicleta, voltava de bicicleta, sempre se alimentou muito bem, até 

hoje ele se alimenta muito bem graças a Deus ele não tem complicação de 

glicose alta; 

 fica difícil a gente entender o porque, se ele fosse paradão, bem sedentário... 

 agora ele até nem foge mais não, também eu ando cercada de grades pra todos 

os lados, cadeados e até 1 ano atrás, ele arrebentava os cadeados, batia, 

puxava, não tinha cadeado que resolvesse pra segurar ele no quintal ou dentro 

de casa; 

A doença como prisão e castigo 

 eu fico muito presa, quero sair e dependo de uma pessoa pra ficar com ele, 

tenho medo de deixar ele sozinho; 

 eu custo a achar uma pessoa que fique lá em casa um pouquinho pra eu dar 

uma saidinha porque todo mundo tem compromisso, suas responsabilidades, 

seus horários. Não posso ficar o tempo todo batendo perna na rua; 

O valor da família 

 a minha filha ajuda sábado, domingo, ela tem 2 adolescentes, o sábado e 

domingo dela também é muito corrido, só no último caso que eu aciono ela 

mas a qualquer hora do dia ou da noite se eu precisar ela sempre arruma um 

tempinho mas eu fico muita pena dela mesmo e tenho outro filho que separou 

fez 2 anos agora e está comigo mas ele trabalha, então na parte da manhã ele 

está lá em casa; 

 minha neta vai sair do colégio e vai lá pra casa pra ficar pra ele poder ir 

trabalhar até eu chegar, ela vai direto do colégio, é filha da minha 

filha....esses dias eu até achei bonitinho ela conversando com uma amiguinha 

que foi almoçar lá em casa falando: -eu me viro do lado do avesso porque a 

minha avó cuidou sempre muito de mim e do Igor, então quando ela precisa eu 

venho direto do colégio ou do curso e fico com meu avô e ele é muito 

carinhoso com ela, ela é muito carinhosa com ele eu fico com pena, as vezes 

eu peço pro Igor que é mais hiperativo, bem agitado, mas é um amor com o 

avô. Ele sempre arranja um tempinho. 
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 Eles estavam trabalhando, estudando, então eu achei bonitinho da parte dela o 

reconhecimento, achei muito interessante, eu fiquei quieta só ouvindo ela 

conversando com a amiguinha; 

O custo do tratamento 

 pra eu botar uma pessoa dentro de casa, eu não tenho condições, tem que 

ser um de dia e outro a noite, porque não adianta eu pagar uma pessoa do 

jeito que eles querem, um absurdo 

 absurdo porque eu não tenho condições mas não é nenhum absurdo pro 

trabalho que é, pra cuidar de um demenciado realmente não tem valor, 

tem que cobrar mesmo caro porque não é brincadeira não. Então pra ficar 

de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, e a parte da noite? 

 E pagar uma diária eu não tenho condições, R$ 90,00 por dia. Ficar 

sentado olhando para ele.  É muito dinheiro para o meu bolso, o serviço é 

barato. Eu prefiro cuidar de 6 pacientes doidões. 

 

ANÁLISE INTENCIONAL E COMPREENSÃO DA ENTREVISTA – E9. 

Os temas que emergiram foram: mudança de comportamento do marido, doença como 

prisão e castigo, o valor da família e o custo do tratamento. 

E9 foi se abrindo ao longo da entrevista, demonstrou ser uma pessoa bem espirituosa, que 

gosta de rir, durante a conversa deu boas gargalhadas, procurou durante a vida dedicar seu 

tempo à família, tinha o marido um grande companheiro, e o seu jeito extrovertido e 

comunicador era encantador. 

A perda dessa parceria considera como um castigo, diz algumas vezes que se sente 

numa prisão. Reconhece as próprias necessidades mas abdica para poder cuidar do marido. 

Sente o apoio da família, percebe que o cuidado que teve com os netos reflete agora no 

carinho que demonstram com ela e com o avô. Apesar de entender que todos têm seus 

afazeres, sabe que abre mão de suas necessidades, pois acha que faz parte do processo. 

Durante sua fala é bastante enfática quanto ao custo para ter uma pessoa em casa 

ajudando no cuidado. Tratou também, da dificuldade de locomoção com o idoso, devido ao 

preço da passagem. Aponta a importância do tempo em que frequentava o programa (EASIC) 

e a falta que sente dos contatos ali, e do carinho que todos tinham com o esposo. 
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A impressão que fica é de uma mulher que luta e vai se adaptando às mudanças do 

ambiente, apesar de sentir-se “numa prisão”, vivenciar a doença não a faz ficar refém, ela 

procurou atender a entrevista com muito carinho, mobilizou a família para essa atividade; 

identificou a necessidade de usar calmante quando houve alteração do seu comportamento. 

Relatou  que precisou se defender da força do marido durante a higiene corporal, pois 

com ela, ele apresenta um comportamento “birrento” e não atende prontamente suas 

solicitações, o que é diferente com o filho; durante um banho que tentava realizar, ele com 

muita força a prendeu e estava machucando-a quando, ela lhe deu uma mordida e conseguiu 

se afastar,  o que foi uma estratégia de autoproteção devido a força e tamanho do esposo. Isso 

demonstra a complexidade do cuidar, percebe que ele atende aos filhos e com ela, sua 

autoridade não é respeitada, o que se percebe que o marido durante o casamento sempre 

manteve o controle, o que de alguma maneira ele continua exercendo. Neste contexto, o 

cuidado envolve a relação interpessoal, que mesmo entre consanguíneos há diferentes 

nuances, uma vez que as situações inacabadas, os sentimentos que constituíram as relações ao 

longo do tempo não se perdem, e o idoso mesmo que cognitivamente não consiga expressar-

se, parece que as emoções e sentimentos ligados aos familiares ficam latentes e darão o 

colorido nas relações, no momento atual. 

E9 apresenta um carinho muito grande pelo marido, uma devoção. Segundo sua fala, 

ao longo da vida aprendeu a abrir mão de seus sonhos em nome da família, priorizando a 

felicidade dos filhos, aprendendo a não fazer exigências e ir aceitando o que a vida lhe 

oferecia.  

Por isso, percebeu-se que ela flui no ciclo do contato, vivendo a dor e buscando seguir 

em frente, fazendo escolhas de acordo com suas possibilidades. Com essa entrevista ficou a 

ideia de transitoriedade, nada é para sempre. Tal qual a canção Como uma onda:  

 nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia , tudo passa, tudo 

sempre passará; a vida vem em ondas como o mar, no ir e vir infinito; tudo 

que se vê, não é igual ao que agente viu a um segundo, tudo muda o tempo 

todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo, agora, há tanta 

vida lá fora e aqui dentro, sempre, como uma onda no mar (LULU SANTOS; 

1983).  

 

  A aprendizagem do ser humano é saber lidar com a fugacidade, não ficar preso aos 

valores, a ideias de como deveria ser viver, mas estar em contato como o mundo, aprendendo 

o que ele tem para oferecer, sentindo a plenitude do contato, no aqui e agora, “meu espaço 

vital é fruto e resultado de uma rede complexa de contatos que fiz nos vários momentos da 
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minha vida, e talvez eu possa dizer que ele é fruto das mil experiências campos em que 

experimentei estar em relação comigo e com o outro”( RIBEIRO; 2007, p. 14). 

 

 

5.5.10 CUIDADOR 10: ANÁLISE DA ENTREVISTA 

ENTREVISTA 10 DATA: 29/08/2014 

IDADE: 53 ANOS SEXO: FEMININO 

FAMILIARCOM DOENÇA DE 

ALZHEIMER: MÃE 

TEMPO DE DIAGNÓSTICO DA 

DOENÇA: 13ANOS 

OCUPAÇÃO: TÉCNICA DE 

FISIOTERAPIA 

STATUS ATUAL: DESEMPREGADA 

SITUAÇÃO CONJUGAL: CASADA DURAÇÃO DA ENTREVISTA: 33MIN 

PATOLOGIAS: HAS MEDICAÇÕES EM USO: 

BROMAZEPAN; LOSARTANA 

FONTE: Dados da Entrevista e do Prontuário dos Cuidadores do EASIC 

 

E10 apresentou-se mal cuidada, parece bastante cansada, tem a forma de falar 

agressiva e rispidez para responder em alguns momentos. 

Quando a entrevista iniciou ela foi ficando menos tensa e começou a narrar as 

dificuldades do último mês quando a mãe tece uma infecção estomacal, por comer tudo o que 

vê. Isso demonstrou o grau de tensão e controle que é necessário para cuidar da mãe, mesmo 

sem fazer a pergunta inicial ela já começou a descrever como é o dia-a- dia, reforçando o 

quanto é necessário ficar atenta, vigiando para manter a sobrevivência dela e da família. 

A entrevista foi cortada duas vezes devido a crise de choro que apresentou, precisando 

de acolhimento, quis seguir adiante com a entrevista, reconhecendo que estava sendo bom 

poder falar. 

O momento que mais se emocionou foi quando revelou o medo que tem de ter a 

doença, pois já percebe que tem esquecido as coisas, e viu a avó ter quando tinha 14 anos e 

agora cuida da mãe. 

 

 

QUADRO 10: DESCRIÇÃO DOS ASPECTOS ESTRUTURAIS: 
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ESTRUTURA UNIVERSAL FALA IDENTIFICADA 

TEMPORALIZAÇÃO Não apresentou  

 

 

ESPACIALIZAÇÃO Não apresentou 

 

 

ASPECTOS 

RELACIONADOS AO 

CORPO 

“Eu estou esquecendo também as coisas, eu guardo as 

coisas não lembro o lugar, dinheiro principalmente, 

estou esquecendo onde guardo”; 

 

MOTIVAÇÃO “ela lutou muito para criar eu e meus irmãos”; “, ela 

lutou muito para criar agente”; “Minha mãe nunca 

bateu na gente, sempre tratou com carinho, foi amiga, 

trabalhou muito, muito mesmo”; 

 

MATERIALIDADE “Não ta mole não, ta brabo”;  

 

 

RELACIONAMENTO COM 

O MUNDO PRÓPRIO 

“Tive que abandonar meu sonho”; “. Estou apavorada 

com isso, agora estou esquecendo”; “Eu tenho muito 

medo”;  

RELACIONAMENTO COM 

OS OUTROS E COM AS 

COISAS CIRCUNDANTES 

“Minha irmã, quando está com bom humor fica com 

ela para eu poder ir ao banco. Senão tenho que pagar 

para ficarem com a mamãe, ta difícil”; “quando brigo 

com ela, meu marido briga comigo. Ele gosta muito 

dela. Meu marido é ótimo, trabalha, não bebe, me 

ajuda, ele que mandou eu trazer ela para minha casa.” 

 

 

 

TEMAS QUE SURGIRAM DO DEPOIMENTO: 

 

Medo de ter a doença de Alzheimer 

 Isso está me prejudicando por que? Eu estou esquecendo também as coisas, eu 

guardo as coisas não lembro o lugar, dinheiro principalmente, estou 

esquecendo onde guardo. 

 Tudo eu tenho que anotar, colocar num caderninho, colocar na geladeira. Ta 

muito difícil. Não ta mole não, ta brabo.   
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 Eu tenho muito medo. Não sei , é apavorante. Eu fico desesperada quando 

guardo as coisas e não lembro. 

 A minha avó também teve, eu cuidei dela, tinha 14 anos. Estou apavorada com 

isso, agora estou esquecendo; 

A tensão de cuidar 

 A filha que mora comigo tem uma folga por semana. Só posso sair quando ela 

está de folga. Não tem como eu sair. Minha irmã, quando está com bom humor 

fica com ela para eu poder ir ao banco. Senão tenho que pagar para ficarem 

com a mamãe, ta difícil. 

 Minha mãe está horrível nada do que não pode, ela quer fazer. Mês passado 

teve uma infecção horrível no estômago porque tudo que vê pela frente quer 

comer. Já comeu esponja, ração;  

 Tenho que desligar tudo, guardar tudo, pega faca, coisas perigosas. Virou uma 

criança grande. Muito raro me chamar de filha, ou pelo nome, agora me 

chama de mãe. 

As relações familiares 

 Tenho dois irmãos, um trabalha e mora sozinho, quando era casado, a esposa 

falou que não era mãe dela, pra evitar levei ela para minha casa. E abandonei 

tudo para tomar conta dela. Não tem como abandonar no final, ela lutou 

muito para criar a gente. 

 meu irmão queria fazer isso, levar pra internar, disse não, minha mãe sofreu 

muito, e agora terminar num lugar desses? Minha mãe nunca bateu na gente, 

sempre tratou com carinho, foi amiga, trabalhou muito, muito mesmo. Não é 

triste ? muito triste. Meu pai que era um carrasco. Ela sofreu muito. Eu acho 

que essa doença dela é conseqüência das porradas que ela levava porque ele 

batia nela. 

  Ela morava com meu irmão, ele não percebeu mudança nela. Foi no serviço 

dela, ligaram para mim, que queriam conversar e me disseram que ela estava 

esquecida; 

 A relação dela com minha neta de 3 anos é ótima, briga, Talita pega leva ela 

para passear, no terreno, tão bonito. Mas quando ela irrita minha mãe, ela 
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quer bater. Tem que tirar de perto; elas parecem tem a mesma idade, ficou 

boba olhando. 

 quando brigo com ela, meu marido briga comigo. Ele gosta muito dela. Meu 

marido é ótimo, trabalha, não bebe, me ajuda, ele que mandou eu trazer ela 

para minha casa.  

 

ANÁLISE INTENCIONAL E COMPREENSÃO DA ENTREVISTA – E10. 

Os temas que emergiram foram: medo de ter a Doença de Alzheimer, a tensão de 

cuidar e as relações familiares. 

E10 provocou um impacto forte na pesquisadora quando mostrou a possibilidade de estar 

apresentando a manifestação da doença, quando começou a descrição dos sintomas, foi 

possível capturar seu sentimento de medo, a reflexão que surgiu para a pesquisadora, foi 

como pode ser? Quem cuida também tem Alzheimer? Durante alguns segundos a sensação foi 

de vazio, como se chamasse a atenção para a fragilidade humana. Olhar aquela mulher que ao 

mesmo tempo que luta em função de uma outra pessoa, estava próxima de ocupar esse lugar, 

de necessidade de cuidado, fez desvelar o quanto os cuidadores acreditam na “imunidade ao 

adoecimento”, como se fosse impossível o adoecimento acontecer. Pode ser que essa postura 

ajude no processo, protegendo o cuidador de uma grande tensão, uma vez que precisa estar 

em prontidão.  

Quando a sua fala demonstra que isso é uma ilusão, que o corpo e sua relação com o 

ambiente determinam o grau de saúde, reforçou o objeto de estudo dessa pesquisa que 

compreende as suas vivências com o idoso com a doença de Alzheimer e as estratégias para 

diminuir o sofrimento que podem ser desenvolvidas, revelando que inclusive ele, cuidador 

familiar, pode vir a ter a doença. 

Parece que ela procura encontrar a causa desse sofrimento, quando justifica o quanto a 

mãe sofreu no casamento, “minha mãe apanhou muito” e quando recorda o falecimento da 

irmã, acreditando ter sido o que desencadeou o processo, devido ao grau de desorientação 

espacial que apresentou. Quais seriam os seus motivos?  

A sua explosão emocional revelou o quanto está apavorada e não tem falado com seus 

familiares o que está acontecendo e parece que ainda não perceberam. Já está usando as 

anotações em caderninhos, fixação na geladeira e esquecendo o local que guardou o dinheiro. 
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BLOQUEIO DE CONTATO: 

Retroflexão: a pessoa dirige a energia para si mesma na tentativa de manipular e 

provocar mudanças no meio que satisfaçam as suas necessidades. 

 Vou levando, ela mudou muito. 

 abandonei tudo para tomar conta dela. Não tem como abandonar no final, ela lutou 

muito para criar agente. 

 Adoro fisioterapia, queria fazer a faculdade. Eu ajudava como técnica, sou boa e as 

pessoas gostam. Eu tenho vontade de fazer a faculdade. Tive que abandonar meu 

sonho. Ta bom também, ela lutou muito para criar eu e meus irmãos. 

 Aposentaram ela, meu irmão quis internar eu não quis levei para minha casa.Ela 

quase matou todo mundo dentro de casa, deixo gás desligado.  

 Hoje, acordei e fui esquentar o leite dela, os dois botões estavam ligados, todo dia de 

noite eu desligo o clique, ela ainda não teve a malícia, e se tivesse? Tem que vigiar o 

tempo todo, xuxinha de cabelo, deu para mastigar. É horrível. 

 tenho medo de machucar ela.  

 Não falo nada, ela não lembra mais de nada mesmo; 

Diante das atividades que tem que realizar, a E10 passou a desconsiderar seus sonhos e 

necessidades, apresentou muita tristeza, o choro intenso, foi o momento que se aproximou do 

seu mundo interior e pôde sentir um pouco o quanto tem lutado.  

O processo de autorregulação organísmica que tem como objetivo manter em equilíbrio o 

organismo, a manifestação de uma doença ou sintoma pode ser um recurso para proteção do 

organismo quando se encontra em sobrecarga emocional. A tensão que ela revela com o pavor 

de sofrer a perda da memória, fez com que se identificasse com a doença da mãe, sendo 

necessária o investimento no cuidado de si, dessa forma poderá buscar atender as suas 

necessidades.  

A doença é relacional. Não existe doença em si, pois, se a  doença é negação 

de parte da energia de uma totalidade, admiti-la em si é admitir a existência 

do nada [...] doença é negação, é subtração de energia de um campo total, em 

um subcampo ou subsistema em em particular. A doença, portanto, ou o 

sintoma, não deve ser considerada em si, mas sempre em relação à pessoa e 

ao campo total no qual existe. Doença é fenômeno como processo; como 

dado, existe em alguém, e não  como realidade em si mesma. Por isso, não 

deveríamos tratar a doença e sim a pessoa adoecida, na qual a relação 

harmoniosa entre os campos se quebrou ( RIBEIRO; 2007, p. 54). 
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Ao término da entrevista E10 dirigiu-se a recepção e marcou sua consulta para as 

especialidades do programa EASIC, compreendendo a sua necessidade e diz que pode 

participar e trazer a mãe também.  

 A análise intencional proposta por Husserl é a busca pela essência das coisas que se dá 

pela forma como se manifesta para a consciência, ir à coisa mesma. Todo ato é intencional, 

uma vez que  se dá na relação entre sujeito e mundo. 

Estamos sempre engatinhando em um mundo em perene movimento, não 

temos garantias, temos horizontes que se afastam, sempre que mais próximos 

estamos deles. Os horizontes existem para que não deixemos nunca de 

procurar, de caminhar na sua direção, é a necessidade humana de uma 

contínua ação que nos faz descobrir o que está potencialmente presente neles 

e não vemos (RIBEIRO; 2011,  p. 91). 

  

Verificando esse processo de mutabilidade que abarca o mundo e as pessoas que nele 

se relacionam, a tentativa é de fazer um recorte do fenômeno na maneira que ele se deu e 

como foi percebido no momento em que ocorreu.  Assim, após a análise do fenômeno, a 

vivência do cuidador familiar de idoso com doença de Alzheimer realizada ,individualmente,  

com os dez (10) participantes, buscou-se,   identificar as unidades de significados dos temas 

que emergiram para atender o objeto de estudo e conseguir capturar a vivência não em partes, 

mas no todo, a partir das estruturas universais propostas por Moustakas.   

A etapa que se segue foi realizada através do agrupamento das estruturas universais de 

cada participante, com suas respectivas falas agrupadas e marcação das que se repetiam, 

alocadas por semelhança. 

 A redução fenomenológica é a busca pela essência do fenômeno, voltar à coisa 

mesma, isso significa suspender valores e julgamentos a respeito de um dado, o que é tendido 

como colocar o fenômeno entre parênteses, nessa etapa, observou-se a repetição de um 

determinado tema em cada estrutura universal de cada participante, agrupando-as no quadro 

descritivo, revelando uma unidade tema. O quadro que se encontra no apêndice D, demonstra 

o agrupamento das falas dos participantes em cada unidade de estrutura universal: tempo, 

espaço, relacionamento com o corpo, motivação, materialidade, relacionamento com o mundo 

próprio e relacionamento com os outros e com as coisas circundantes.  

  As seguintes unidades de significado foram desveladas: cristalização da vida: a 

fixação temporal; espacialidade: deslocando para adaptar, corporeidade: integração corpo-

mente; gratidão e dever como motivos para cuidar e o cuidador familiar na relação eu-outro-

mundo: vivendo a solidão. 
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As Unidades  de significado serão discutidas a seguir, demonstram o impacto em suas 

vidas causado pelo processo de cuidar de um idoso com doença de Alzheimer. 
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6 IMPACTOS E MODIFICAÇÕES NA VIDA DO CUIDADOR FAMILIAR 

  

6.1 Cristalização da vida: a fixação temporal 

A percepção de que a vida não segue em frente, ou que o passado era melhor apareceu 

como uma realidade para os participantes. Observa-se nas falas dos participantes uma 

cristalização da vida, do tempo. Para a Gestalt o processo de formação figura-fundo é um 

contínuo ir e vir da atenção para as coisas que são necessárias para a pessoa naquele 

momento. E para os participantes, esse processo encontra-se comprometido uma vez que 

demonstram que o momento de cuidado com o idoso com demência,  ocorre uma cristalização 

de seus desejos, sonhos. Uma pessoa auto – regulada,  à medida que uma necessidade surge e  

é satisfeita, outra imediatamente surge, isso promove o fluxo da experiência presente, 

processo natural de formação de novas  figuras. O aparelho psíquico trabalha nessa 

ordenação, para o ser saudável, é o processo de formação e destruição de figuras que permite 

a riqueza da experiência vivida. Assim, cada necessidade que se torne figura, quando 

atendida, fecha o ciclo permitindo ao psiquismo abrir-se a uma nova experiência. Quando o 

organismo encontra dificuldade de fechar, o que para Gestalt é reconhecido como situação 

inacabada, há uma tentativa de fechamento com repetição da situação de diferentes formas, ou 

a pessoa pode ficar fixada psiquicamente em uma forma de ver o mundo e consequentemente 

de operar com os outros e com o mundo. 

 

Quando os propósitos, interações e desenvolvimentos atuais são complexos, as 

pessoas criam grandes dificuldades para coordenar , o fluxo de relacionamentos 

figura-fundo internos ao indivíduo, com aqueles que estão ocorrendo continuamente 

no mundo externo [...] Uma pessoa está cristalizada quando permanece em qualquer 

situação que lhe está causando muitos problemas e não tem perspectivas de melhorar ( 

POLSTER; POLSTER; 2001, pp. 55-65). 

 

A Gestalt-terapia tem como um dos princípios, que para o homem se tornar consciente, 

isto é atualizado no tempo-espaço em que vive uma dada situação, deverá direcionar sua 

percepção para as experiências no aqui e agora.  

 

Estar no aqui e agora significa que este aqui e agora contém é explica a minha relação 

com a realidade como um todo, ou seja o que eu vejo, o que eu percebo agora pode ser 

explicado pelo agora, sem necessidade de recorrer a experiências passadas de 

percepção (RIBEIRO; 1985, p. 79).  
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Assim, nas falas apresentadas pelos participantes notou-se uma necessidade de voltar para 

as experiências anteriores que traziam uma carga de satisfação e a descrição de que a vida 

parou no tempo, por não colherem resultados das ações que estavam realizando. As falas 

abaixo demonstram esta afirmativa: 

“olho para trás e não mudou nada” E1.  

 “eu parei a minha vida” E5. 

 

A autorregulação organísmica mencionada na Gestalt, encontra-se comprometida já que 

ela só ocorre  quando o organismo consegue perceber o que acontece consigo mesmo no 

momento presente, integrando pensamentos e sentimentos que serão direcionados para uma 

ação. Neste contexto, esses fatos demonstram uma cristalização das sensações, percepções do 

cuidador familiar na relação com o idoso e este fato pode paralisar o cuidador inclusive no 

que diz respeito as suas necessidades biopsicossociais. Assim, a fixação temporal que o 

reporta a vivências anteriores pode ser devido às inúmeras atividades relacionadas ao cuidado 

que o cuidador tem que dar conta, promovendo um distanciamento do momento presente e de 

si mesmo. 

Sabe-se que o cuidado com o idoso com demência envolve atenção aos distúrbios 

psicológicos e de comportamento, a agitação, a perambulação, a agressividade, os 

questionamentos repetidos, as reações catastróficas e distúrbios do sono comprometendo o 

convívio social, ocasionando estresse tanto para os cuidadores quanto para os pacientes. Os 

sintomas psicológicos como ansiedade, depressão, delírios, alucinações, erros de 

identificação, ideias paranóide são comuns e sintomas extrapiramidais com alteração da 

postura e da marcha, aumento do tônus muscular (VALIM; DAMASCENO; ABI-ACL; 

GARCIA; FAVA; 2010). Logo, o cuidado com o idoso é uma complexidade que desafia até 

mesmo os estudiosos que nem sempre tem respostas as questões relacionadas a como 

favorecer um ambiente saudável para todos os envolvidos nesse fenômeno. Outrossim, o 

mesmo acontece com os cuidadores que vivenciam esta situação no seu cotidiano do cuidado. 

Esta situação também cristaliza o cuidador em diversas áreas da sua vida. 

Quando a pessoa fica presa ao passado, ou projetando o que deveria ser, no futuro, perde a 

oportunidade de atualizar as experiências que estão ocorrendo no presente, a sua existência 

torna-se limitada a repetição, sem conseguir estabelecer o contato com aqueles que estão à 

volta, “o neurótico fica ligado ao passado com modos obsoletos de agir, vago quanto ao 
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presente porque o vê apenas através de óculos escuros, torturado em relação ao futuro porque 

o presente lhe escapa” (PERLS; 2012, p. 57). 

“era tão bom, nunca pensei em passar por isso, agente fazia tantos 

passeios” E2. 

 

Entende-se que a fixação no tempo observada nas falas dos cuidadores, se deve ao fato do 

mesmo está lidando com uma doença em que o idoso perde a memória recente, isso implica 

que o cuidador tenha uma conduta diária de repetição e a necessidade diária de evitar 

acidentes com o idoso. Além disso, esta situação gera dificuldade de compreensão do porquê 

dessas coisas acontecerem e isto pode paralisá-los momentaneamente.   

Os profissionais de saúde devem explicar a situação decorrente da própria patologia e 

também pontuar as necessidades fundamentais que o idoso com demência possui para que o 

cuidador possa prosseguir neste cuidado sem demandar um tempo muito extenso de 

cristalização que irá comprometer,  tanto a sua saúde como o cuidado  prestado ao seu idoso. 

Segundo alguns autores os cuidados considerados principais nesta situação são os abaixo 

descritos. 

A caracterização dos problemas e riscos das demandas de cuidados de enfermagem 

específicos da pessoa com demência também foi identificado como relevante. Quanto 

a orientação, escrita e oral, vemos que as pessoas necessitam ser observados. Em 

relação ao conforto a higiene do corpo deve haver uma atenção especial nos cuidados 

desenvolvidos, que necessitam de auxilio e apoio emocional. Verificou-se uma 

importância de cuidados preventivos sobre os incidentes referentes à biossegurança 

como quedas, queimaduras e outros acidentes domésticos (BRUM; CAMACHO; 

VALENTE; SÁ; LINDOLPHO; LOUREDO; 2013,  p. 619). 

 

Diante das inúmeras atividades que envolvem o cuidado com o outro, faz-se necessário 

um reaprender a escutar-se, a poder dar atenção às próprias necessidades, o que sem a ajuda 

de uma equipe de saúde, oferecendo suporte e orientação é uma tarefa difícil.  

Apesar  cristalização, a fixação temporal ser um mecanismo de defesa do organismo para 

enfrentar a situação extremamente estressante que o cuidador vivencia, a longo prazo pode 

comprometer a saúde do cuidador  pois, a pessoa saudável é aquela que pode lidar com os 

outros e com o mundo de forma que consiga fluir nas situações, podendo se adaptar 

promovendo as mudanças que são necessárias, re-significando coisas, pessoas, sobretudo a 

própria existência. Este processo de mudança ocorre em três níveis: sensório, motor e 

cognitivo. Quando há integração desses três sistemas, surge uma forma de atualização da 
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existência que entende-se  como  consciência emocionada, que é a que gera a transformação 

no ser. 

A mudança é decorrência da consciência emocionada, a qual é fruto da intra e 

interação dos três sistemas, cognitivo, sensório e motor, da pessoa com o meio 

ambiente. Estes sistemas podem se combinar das mais diferentes maneiras, formando 

diferentes tipos de comportamento e traços de personalidade (RIBEIRO; 2007, p. 36). 

  

 O indivíduo passa a descobrir outros caminhos para vencer o obstáculo e usa a 

criatividade a seu favor. Na Gestalt-terapia diz-se que o individuo está consciente, está aware, 

quando ele se dá conta do que precisa para funcionar bem. É no contato, que surge um modo-

de-ser mais atualizado, que permite a inter-relação entre os sistemas.  

 

O sistema sensório, cognitivo e motor se inter-relacionam diferentemente com cada 

um dos campos: geobiológico, psicoemocional, socioambiental e sacrotranscendental. 

Os sistemas, como um todo, ora se relacionam mais com determinado campo, ora 

mais com outro, podendo criar possibilidades múltiplas de formas de contato entre 

campos e sistemas e, consequentemente, de comportamentos (RIBEIRO; 2007, p. 40). 

  

Por conseguinte, o cuidador familiar não poderá modificar o percurso da doença de 

Alzheimer no idoso, a cronicidade e avanço são uma realidade.  Assim, o que pode e deve ser 

trabalhado pelos profissionais de saúde com o cuidador,  é a postura que ele adota frente a 

situação. Não existe mudança fora, no mundo, para os processos internos que cada pessoa 

vivencia. A mudança é parte do processo de conscientização que a partir do dar-se-conta do 

que é necessário, do que é prioridade para si, começa-se a estabelecer limites, prioriza-se 

ações e há um reflexo no ambiente.  

 

O contato é por natureza mobilizador porque envolve intencionalidade e 

responsabilidade: contato é um ato de autoconsciência totalizante, envolvendo um 

processo no qual as funções sensoriais, motoras e cognitivas se unem, em complexa 

interdependência dinâmica, para produzir uma mudança a pessoa e na sua relação com 

o mundo, através da energia de transformação que opera em total interação na relação 

sujeito-objeto (IBIDEM, p.49). 

 

Por mais que os cuidados do idoso com doença de Alzheimer tragam uma demanda de 

repetição, um estado de tensão causado pela vigília, a alteração do comportamento devido às 

mudanças cognitivas, faz-se necessário uma adaptação para todo o núcleo familiar a fim de 

que possam descobrir novas possibilidades de ser naquele campo.  

A estratégia que pode ser oferecida para o cuidador familiar é o atendimento terapêutico 

para o próprio e para o grupo familiar, possibilitando a realização do processo de tomada de 
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consciência, o retorno ao diálogo, a divisão de tarefas, assim, haverá uma reconfiguração do 

campo familiar para que as necessidades de todos possam ser atendidas, favorecendo um 

ambiente mais saudável para todos. Considera-se que com tais condutas, a cristalização pode 

ser dissipada e o cuidador ter uma conduta mais dinâmica, considerando a sua atual realidade. 

O exercício de viver o aqui e agora, significa atender as demandas que o dia solicita, 

procurando perceber a pessoa que está à frente em sua singularidade, ir para além de 

atividades diárias e para isso, o cuidador precisa de ajuda pois, ter esta postura é algo difícil 

diante de uma patologia de acarreta sobrecarga e impacto psicológico para o cuidador.  

Parece que a preocupação com aspectos relacionados com a sobrevivência tais como: 

alimentação, compra de remédios, tratamento da doença nas diversas especialidades, se 

tornam o principal foco da atenção dos cuidadores. Já, percepção das suas emoções, das 

relações que o cuidador familiar passa a estabelecer ficam em segundo plano. 

Quando a pessoa sente que sua existência está limitada a atividades repetitivas, a 

preocupações com condições básicas de vida cujos recursos não são suficientes para atender 

as necessidades, pode gerar uma crise existencial, pois começa  a não perceber o sentido na 

sua vida pois, aquilo que entende ser primordial,  e não consegue conquistar, vivendo em 

função de cuidar do outro e as atividades ligadas ao bem estar, ao prazer que não são 

realizadas, facilitam o surgimento de uma sensação de vazio, vontade de “ sumir” do mundo, 

gerada pela ausência de sentido para si mesmo. Diante de toda a situação o cuidador se prende  

ao passado ou projeta um futuro que até o momento não há possibilidade que é a reversão 

total dos sintomas da doença de Alzheimer do seu familiar. Segundo Juliano (1999), isto faz 

parte do ser humano.   

As pessoas tendem a se prender a experiências do passado ou a viver fantasiando 

possibilidades de futuro. Sonham acordadas em vez de se dedicarem a descobrir o que 

está imediatamente disponível, enfraquecendo sua energia para a ação (JULIANO; 

1999, p. 40). 

 

A cristalização pode comprometer a qualidade das relações que estabelece no mundo. Não 

há tempo para atividades sociais, a realização de atividades que geram prazer também são 

comprometidas e isso, acarreta um impacto diretamente na qualidade de vida do cuidador.  

Algumas pessoas ao lidarem com o novo, com o diferente, entendem como sofrimento e 

angústia e, apresentam padrões rigidamente cristalizados como é o caso que ocorre em 

“situações de mudança de emprego, crescimento dos filhos, o envelhecer dos pais. Tais 

situações de transições extremamente difíceis”, que irão reaprender e reconfigurar suas 
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fronteiras (POLSTER; POLSTER; 1999, p. 131). Assim, a cristalização acarretada pelo 

adoecimento do seu idoso, é vista como ameaçadora já que a fronteira de familiaridade é 

exposta, pois não reconhece aquela experiência como própria, mas sim como uma imposição 

do ambiente sobre si mesmo. A seguinte fala, ilustra a assertiva:  

“eu fico olhando ele 24h, com medo de que se machuque, fico por conta dele o 

tempo todo” E9. 

 

Portanto, pode-se entender a cristalização como um efeito evitação  do contato com as 

próprias necessidades e um bloqueio que impacta diretamente, na atualização do cuidador a 

respeito de seus sentimentos e pensamentos. Além disso, durante as falas foram registrados 

sentimentos de revolta, raiva e conformação com a situação e isto os cristalizam 

momentaneamente. Então, são diversos os fatores que fazem com que os cuidadores 

permaneçam fixados no tempo, ora preservando os momentos em que se sentiam felizes, ora 

vislumbrando as dificuldades que os aguardam com relação ao cuidados que se farão 

necessários com a progressão da doença.  

 

6.2 Espacialidade : deslocando para adaptar 

Observou-se que a relação com o espaço, para alguns cuidadores, é uma forma de 

preservar ou resgatar o próprio mundo. Na estrutura universal, a espacialização compreende a 

maneira como a pessoa vivencia o espaço.  O espaço aqui abordado refere-se à  moradia que o 

cuidador mantém como própria e a casa onde reside o idoso.  

Neste estudo, foi identificada, a necessidade de manter o espaço delimitado pelo cuidador 

familiar isto é, eles procuravam morar próximo do idoso, para facilitar o deslocamento, 

permanecendo no domicílio do idoso nos casos de agravamento da doença e dependência 

total.   

Assim, percebeu-se que a manutenção de um espaço para si mesmo, possibilitará ao 

cuidador um momento para reorganizar-se internamente. Tal ação pode se dar quando retorna 

ao seu lar e organiza seus objetos, reencontra seus familiares ou quando se distancia do idoso 

para ir ao trabalho, realizar atividades que lhe são próprias. 
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Esse processo de distanciamento momentâneo, proporciona ao cuidador o contato com 

outras necessidades, permitindo que possa hierarquizar as prioridades ou exercer sua 

capacidade de escolha.  

Durante as entrevistas viu-se que, aqueles que ficam 24h próximos, não procuram 

satisfazer nem mesmo o próprio paladar. Os alimentos, os sabores são voltados para os idosos 

e funções básicas do seu próprio organismo são ignoradas. Esse fenômeno também tem 

repercussão no psiquismo pois, o cuidador deixa de perceber o que o nutre na relação com o 

mundo.  

A autorregulação organísmica na Gestalt, ocorre quando o indivíduo consegue selecionar 

os materiais experenciados dos que são nutritivos, os que fazem bem dos que são tóxico. Este 

equilíbrio traz para o ser humano uma adaptação as situações que se apresentam. Isto é 

confirmado na citação de PERLS(2002):  

O princípio que governa nossas relações com o mundo externo é o mesmo princípio 

intra-organísmico de busca de equilíbrio. Chamamos de adaptação a conquista do 

estado de harmonia com o mundo externo. Esta adaptação pode abranger as funções 

biológicas primitivas a mudanças amplas no mundo realizadas por um único individuo 

(PERLS; 2002, p. 86). 

 

Os cuidadores familiares na tentativa de manter o seu território protegido, procuraram 

estratégias que minimizassem o seu sofrimento. A evitação de mudar para a casa do idoso, 

escolhendo o deslocamento, para atender as necessidades dos seus idosos, pode ser 

compreendida como uma forma de autopreservação a fim de manter o equilíbrio mental na 

tentativa de promover a autorregulação organísmica. A seguinte fala ratifica a afirmativa: 

“continuo mantendo a minha casa, moro lá em último caso” E1. 

 

“eu morava lá também. Saí de casa, tenho meu companheiro, minha vida, eu 

vivia muito com minha mãe” E7. 

 

Neste contexto,  ficar muito próximo do idoso, viver a doença na intensidade que o 

Alzheimer solicita pode promover sofrimento e os mecanismos de defesa entram em ação, 

através do ajustamento criativo, a fim de fazer com que o cuidador se mantenha a 

autoregulação organísmica. Para Perls (2012), já está na essência do Homem a busca pelo 

equilíbrio.  

O homem parece nascer com um sentido de equilíbrio social e psicológico tão acurado 

quanto seu sentido de equilíbrio físico. Cada movimento que faz no nível social ou 

psicológico é dirigido para a descoberta deste equilíbrio, de equilíbrio estável entre 
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suas necessidades pessoais e as demandas de sua sociedade. Suas dificuldades 

emergem não do desejo de rejeitar tal equilíbrio, mas dos movimentos extraviados que 

visavam atingi-lo e mantê-lo (PERLS; 2012, p. 41).  

 

Observou-se que, o cuidador ao ir para sua casa para organizar suas atividades, verificar 

pagamentos de contas, relacionar-se com os outros familiares e outras atividades, contribui 

para restabelecer o seu equilíbrio. A necessidade de equilíbrio nas relações familiares ficou 

evidente pois,  alguns cuidadores relatam dificuldades no relacionamento com os seus 

cônjuges devido a atenção voltada para o idoso. Um dos participantes menciona um caso de 

traição, outro de separação e um de discussão, sendo necessária intervenção psicoterapêutica 

como pontuadas abaixo: 

“Percebi um comportamento estranho dele, acho que ele arrumou outra 

pessoa”. E6. 

“Esse é o caso do marido, ele não tem jeito, ele não gosta de tomar conta, 

então eu tive problemas sim, também de me focar mais nela, achando que ele 

já é um adulto, tem raciocínio, sabe se virar mas as pessoas ficam enciumadas, 

não é porque cresceram que não vão ficar com ciúmes” E8 

 

Outro dado importante com a relação ao espaço foi a necessidade de assegurar ao idoso o 

ambiente que lhe é familiar para minimizar quadros de desorientação presente no decorrer da 

doença. Entretanto, para que isto ocorra, o cuidador por vezes, necessita sair de seu ambiente 

para viver no ambiente do idoso, devido ao agravamento do quadro. Esta necessidade 

compromete o seu equilíbrio organísmico. 

Apesar de ser um mecanismo de adaptação do cuidador a questão do deslocamento 

espacial, faz-se necessário refletir a questão da idade do cuidador desta pesquisa  que variou 

entre  42 a 68 anos. Dos dez participantes, (04) tinham idade entre 40- 50 anos, (02) entre 50-

60 anos e (04) entre 60-70 anos. Chama a atenção para o fato de que alguns cuidadores são 

idosos e não pode não ter mais condições físicas entretanto, necessitam realizar  cuidados ao 

seu idoso e serem cuidados também enquanto pessoas idosas. Além disso, as cuidadoras que 

se encontravam na faixa de 40-50 anos, tiveram que se afastar de suas ocupações pois 

precisavam dar atenção integral ao idoso. 

Neste sentido, mesmo sendo cansativo para o cuidador manter duas casas, pois cuidar gera 

uma sobrecarga que é causada pelas inúmeras atividades que precisam fazer para manter o 

idoso bem cuidado, a escolha do deslocamento pode ser uma forma de reconexão consigo 

mesmo. No entanto, pode ser extremamente desgastante e provocar comprometimento físico. 

A sobrecarga do cuidador pode culminar no desenvolvimento de doenças agudas e crônicas e, 
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consequentemente, no uso de diversas medicações, tornando-o tão doente quanto o idoso com 

Alzheimer (SELMA; LENARDT; 2011). 

Vale ressaltar que aqueles que não respeitam o próprio organismo desenvolvem doenças 

que terão o papel de fazer com que o equilíbrio retorne. Por isso, os gestalt-terapeutas não se 

preocupam com o sintoma apresentado, preocupam-se com a forma que eles se manifestam, 

qual a mensagem que carregam para poder voltar a restabelecer o equilíbrio ao organismo 

uma vez que, os sintomas são a expressão do self que visa à atualização do organismo a fim 

de que  apresente a melhor versão de si mesmo. Quando o corpo apresenta sinais e sintomas 

de alguma doença, é o momento que o cuidador volta a atenção para si mesmo e busca 

restabelecer o equilíbrio.  

Os cuidadores de idosos podem ter a sua fronteira de exposição abalada. Segundo Silveira 

e Peixoto (2012), fronteira de exposição é  ter capacidade de falar o que pensa, expor suas 

dificuldades e medos, ser crítico e não seguir os pontos de vista hegemônicos, verificando os 

próprios e procurando defendê-los, ser autêntico e expor seus sentimentos, uma vez que 

muitas vezes a pessoa é tomada por sensações que paralisam seu desejo de falar, vivendo 

abusos e desrespeitos. Pode-se compreender que se proteger da exposição é um mecanismo 

natural do homem, essa é uma fronteira de contato que possibilita ao organismo evitar ser 

identificado pelos outros ou julgados porque pode ser que não suporte atender às exigências e 

expectativas geradas pelos outros (POLSTER, 1999). A fala abaixo, demonstra a magnitude 

da fronteira de exposição: 

“no início do tratamento eu tive que ir para fora do set” E8. 

“percebo que ela leva para família do namorado coisas que vive aqui em casa 

com a mamãe” E3. 

 

Tanto a fronteira de exposição quanto a fronteira de familiaridade, buscam delimitar a 

experiência humana a situações que possam gerar desequilíbrio e sofrimento. No entanto, 

quando elas se tornam rígidas, promovem situações de estagnação psíquica e reprodução de 

comportamentos que são prejudiciais ao organismo. Desta forma, é necessário restituir o 

contato, buscar outros caminhos de expansão da consciência para que os processos 

adaptativos possam ocorrer. Na Gestalt, o contato é o intercâmbio entre o indivíduo e o 

ambiente que o circunda dentro uma visão de totalidade, visto que o organismo e meio são um 

todo indivisível, isto significa que o cuidador familiar vivenciando o contexto da doença de 
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Alzheimer, é afetado nas relações que estabelece e muda seu jeito de ser para poder dar conta 

das exigências do meio. 

 

6.3 Corporeidade: integração corpo-mente 

O corpo para Gestalt-terapia é visto como totalidade, interação no campo do organismo 

com seu meio.  

O organismo/ambiente humano naturalmente não é apenas físico mas social. Desse 

modo, em qualquer estudo de ciências do homem, tais como fisiologia humana, 

psicologia ou psicoterapia, temos de falar de um campo no qual interagem pelo menos 

fatores sócioculturais, animais e físicos. Não se podem considerar fatores históricos e 

culturais modificando ou complicando condições de uma situação biofísica mais 

simples, mas como intrínsecos à maneira pela qual todo problema se nos apresenta 

(PERLS; 1997,  p. 43). 

 

Durante o período que os cuidadores familiares se encontram cuidando do idoso percebe-

se que as atividades realizadas visam à promoção do bem estar do outro, desconsiderando o 

próprio bem estar.  As inúmeras demandas comprometem à atenção do cuidador para consigo 

mesmo. Observa-se que  quanto mais a dependência do idoso aumenta maior a sobrecarga e o 

comprometimento na saúde do cuidador. As falas abaixo demonstram esta afirmativa.  

“No oitavo ano, eu confesso que já estava muito cansada, desgastada” E8. 

 

“A minha coluna está sofrendo que está danado”. E9 

A saúde acontece na medida em que o organismo é capaz de reconhecer e atender as suas 

necessidades. É através do contato que o organismo se autorregula segundo os princípios da 

gestalt. Nenhum organismo é auto-suficiente. Requer o mundo para a satisfação de suas 

necessidades. Há sempre uma interdependência do organismo e seu ambiente.  Para PERLS 

(2002, p. 75), o organismo é uma parte do mundo.  

 O cansaço referido pela cuidadora,  demonstrou  que em meio as inúmeras atividades, 

não conseguia parar um tempo para proporcionar o relaxamento e descanso que necessita, 

havendo assim alterações em seus comportamento que chegou até a agressividade com todos 

os membros da sua casa.   

“Dali assumi tudo. Ela só faz o que eu quero. Brigo para ler o jornal”. E3 

“No descontrole tenho anemia, com essas agitações eu não me alimento bem e 

seu eu ficar agitada, eu perco o apetite” E.9 

“quando brigo com ela, meu marido briga comigo” E10. 
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Para que ocorra uma relação saudável o homem deve ser capaz de fechar as situações que 

vive  que para a Gestalt- terapia chama-se: Gestalten acabadas,  pois só é possível começar 

uma nova figura ou seja uma nova demanda, se as figuras anteriores estiverem concluídas, 

para não comprometer a percepção do campo total.  

Todas as experiências ficam em compasso de espera até que a pessoa as finalize. A 

maioria das pessoas tem uma grande capacidade de tolerar situações inacabadas 

[...]entretanto, embora possamos tolerar uma considerável quantidade de experiências 

inacabadas, essas direções incompletas realmente buscam a inteireza e quando obtém 

poder suficiente, o indivíduo é assaltado por preocupações, comportamento 

compulsivo, temores, energia opressiva e muitas atividades autoderrotivas 

(POLSTER; POLSTER; 2001, p. 52).  

 

O organismo quando carrega consigo situações inacabadas têm dificuldade de focar e 

priorizar aquilo que deverá fazer. Percebe-se a falta de sensibilidade do organismo, o que irá 

implicar no bloqueio do ciclo do contato, que será codificado através do adoecimento 

psíquico e físico. 

Algumas das justificativas apresentadas para tal fenômeno foram: ausência de condições 

financeiras para contratarem serviços de apoio, falta de suporte familiar e sobrecarga de 

atividades. 

“eu me divido para cuidar, não tenho cuidadora” E7. 

“eu custo a achar uma pessoa que fique lá em casa um pouquinho para eu dar 

uma saidinha porque todo mundo tem compromisso, suas responsabilidades, 

seus horários” E9. 

“e agente vai ficando para depois, tem dia que eu passo dia muita estressada, 

me agarro em Deus, peço a Nossa Senhora muita força, porque o que acontece 

, você se sente abandonada. Todo mundo tem seu compromisso” E5. 

 

 Essas ações afetam o cuidador familiar que fica cada vez mais limitado para realizar a 

prática do cuidado devido a sua condição emocional e psicológica. Assim, apresentam 

somatizações, isto é a descarga da energia psíquica, no corpo.  

Além disso, percebe-se que a relação com seu mundo próprio fica intensamente 

comprometida. A relação com o mundo próprio é uma estrutura universal que permite 

identificar os sentimentos, os pensamentos que não são expressados.  As falas abaixo 

exemplificam o pensamento: 

“não falo nada, guardo tudo para mim” E1. 

 

“hoje em dia não sinto nada” E3. 
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Há uma tendência ao organismo dessensibilizar, isto é bloquear as sensações para que não 

abra o campo sensorial para o contato, assim parece que começa a abrir mão da sua própria 

existência, da singularidade que lhe é própria. A sobrecarga que o cuidador familiar 

experimenta pode gerar um estado de anulação de si, que compreende a dificuldade de 

reconhecer o que é prioritário e agir ao seu próprio favor. Abaixo, os autores apresentam as 

consequências físicas e psicológicas da sobrecarga do cuidador. 

O termo sobrecarga do cuidador tem sido muito utilizado na literatura 

cientifica para referir aos problemas físicos, psicológicos ou emocionais, 

sociais e financeiros que podem ser vivenciados pelos cuidadores. Contudo, o 

processo de conviver e cuidar de um familiar com doença crônica é uma tarefa 

árdua, em alguns grupos seu diagnóstico é vivido como uma crise na família, 

que é potencialmente promotora de estresse, medo e sofrimento (MANOEL; 

DECESARO; TESTON; MARCON; WAIDMAN; 2013,  p. 347). 

 

 O adoecimento é resultado desse processo de não se dar conta das próprias necessidades 

e/ou percebê-las e desconsiderá-las. Essas atitudes não são conscientes, estão ligadas ao 

automatismo gerado pelas demandas do cotidiano, bloqueando o contato. As necessidades 

estão vinculadas ao meio, campo geográfico, social, econômico, afetivo que a pessoa vive. 

 

O contato é um movimento transformador de junção, síntese, que permite à 

realidade se fazer e se refazer sobre si mesma num processo nunca acabado, 

porque o contato, como unidade de transformação, tende a ampliar-se ao 

infinito pelas possibilidades que tem que adquirir novas propriedades a cada 

instante (RIBEIRO; 2007, p. 31). 

 

Entende-se por necessidade a tensão ou energia psíquica que surge em uma determinada 

região (sistema corporal), as quais podem ser múltiplas e que tende a produzir um efeito, 

exemplificando as emoções, desejos, fome, sede, sexo, sono e repouso.  Esse estado de tensão 

volta ao equilíbrio quando a necessidade é atendida (RIBEIRO; 1985). Quando o cuidador 

familiar coloca a sua necessidade em segundo plano e faz a necessidade do idoso como figura 

principal a todo o tempo, está gerando uma grau alta tensão no organismo. Por conseguinte o 

desequilíbrio é a forma encontrada pelo organismo para reorganizar o campo, e isto 

desencadeia o aparecimento de doenças e o cuidador apresenta diversas situações de 

adoecimento.  

O estado gerado ao perceber uma necessidade, mas a pessoa não realizar ações para 

atendê-la, é conhecido como impasse.  
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Quando alguém está no impasse, fica impossibilitado de agir. A confusão cria a 

impossibilidade de opções novas. Isto acontece porque o suporte interno se tornou 

insuficiente. O ato de querer, de fato, significa que a pessoa sabe e quer ir em alguma 

direção definida, sente a energia para caminhar, sabe onde se encontra e para onde ir 

(RIBEIRO; 1985, p. 106).  

 

Essa unidade tema  é a que mais ressalta a perda do sentido de existir, o organismo passa a 

funcionar de forma automática, sem consciência e por conseguinte, desprovido de saúde uma 

vez que, um dos elementos considerado fundamental para a saúde se  é a satisfação das 

necessidades. 

A ausência de contato  ou o bloqueio do mesmo, é visível. É através do contato que o 

homem se organiza. O espaço vital é fruto e resultado de uma rede complexa de contatos que 

foi feito em vários momentos da vida, na relação consigo mesmo e com o outro. O espaço 

vital não é estático, ele existe, renovando-se a cada momento em que um novo contato ocorre, 

é um processo relacional, a expressão da consciência no mundo (RIBEIRO; 2007). 

Vale ressaltar que o organismo é uma só unidade, o que ocorre em uma parte seja 

biológica ou psicológica, afeta o todo. Então significa que a organização é natural ao 

organismo, a desorganização é patológica.  O homem possui um impulso dominante de auto-

regulação,  pelo qual é permanentemente motivado, é o potencial de atualização que o 

organismo expressa ora como figura ora como fundo. A figura é tudo aquilo que emerge do 

fundo e o diferencia. Entende-se fundo na relação com a figura, ele revela a figura, permite a 

figura surgir, é a forma como se estrutura a percepção. A figura é a principal atividade do 

organismo (RIBEIRO; 1985).  

 

6.4 Gratidão e dever como motivos para cuidar  

Esta unidade tema revela o que motiva cada participante a realizar o cuidado com o idoso 

com doença de Alzheimer. 

A motivação para cuidar foi uma unidade tema bastante interessante porque capturou dois 

movimentos que na Gestalt- terapia é conhecido como polaridades. A polaridade dever e a 

polaridade gratidão.   

O conceito de polaridades se fundamenta na compreensão da dinâmica polar de todo e 

qualquer acontecimento, surge da aliança entre o pensamento diferencial (com sua 

proposta de integração de opostos) e a ideia da convivência simultânea de opostos, 

que constitui uma harmonia equilibrada e ativa postulada pelo pensamento oriental 

(VERAS; 2013. p. 170).  
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A pessoa em equilíbrio busca agir integrando os dois movimentos que ao primeiro 

olhar parecem antagônicos,  mas na verdade são complementares. A figura que emergiu, 

dever-gratidão, demonstra afeto do cuidador para o idoso conforme verifica-se abaixo: 

“cuidando dela fui perdendo aquela mágoa. Fiquei sete anos com ela dentro de 

casa” E4. 

“fui escolhida a dedo. Peço a Deus bastante força para seguir” E.9 

“cuido dela porque sempre foi muito boa para mim” E.1 

 

A vivência do cuidador  E4 foi impactante  pois retrata a história de uma filha que tinha 

gestalten (configurações perceptuais)  inacabadas com a mãe, pois havia saído de casa muito 

jovem, voltando a revê-la quando o pai adoeceu e precisou cuidar dele. Esta situação 

proporcionou  a reaproximação da mãe e após a morte do pai, a mãe apresentou doença de 

Alzheimer e ficou sob seus cuidados. A cuidadora E4 ressalta que tal evento, trouxe a 

possibilidade da mesma perdoa e poder modificar seus sentimentos em relação à própria mãe.  

Demonstra-se a partir da fala da cuidadora E10, que a mesma tem uma gratidão pela 

pessoa idosa que cuida pois esta pessoa cuido da família durante toda a vida e agora necessita 

de cuidados. 

“ela lutou muito para criar eu e meus irmãos” E10. 

 

 Com base nas falas, nota-se que a atitude de cuidar está baseada em duas polaridades, 

obrigação/dever e gratidão. Para os cuidadores, há a necessidade de devolver ao idoso, o 

cuidado que lhe foram oferecido no passado. Diversos são os motivos que leva uma pessoa a 

cuidar de outra como descrito abaixo: 

Cuida-se pela influência da educação e valores recebidos no contexto em que vivem e 

também pelos afetos que foram experimentados ao longo da existência. Os principais 

motivos que levaram a pessoa a se tornar cuidador, foram a obrigação moral 

alicerçada em aspectos culturais e religiosos; a condição da conjugalidade, ou seja o 

fato de ser esposo ou esposa; a ausência de outras pessoas para a tarefa do cuidar, 

casos em que o cuidador assume essa incubência por força das circuntâncias 

(MANOEL; DECESARO; TESTON; MARCON; WAIDMAN; 2013, p.349). 

 

Alguns estudos apontam que o cuidado é derivado da ausência de outras pessoas na 

família que possam exercer a atividade ficando a cargo daqueles mais próximos.  Entre os 

motivos que levaram os familiares a assumirem a função de cuidador, o mais frequente foi a 

ausência de outras pessoas que pudessem desenvolver essa tarefa. Cuidar portanto surgiu 

como uma obrigação e não opção de vida ( IBIDEM; 2013, p. 349). 
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A compreensão de que o cuidado do idoso é realizado apenas como obrigação e não opção 

de vida é limitante. Destitui a responsabilidade que o ser humano faz por suas escolhas, o que 

para o existencialismo mesmo quando aceita-se  passivamente as coisas que chegam, isso é 

uma escolha. E nesta pesquisa, os cuidadores aceitam passivamente o cuidado com o idoso. 

A sustentabilidade do mundo passa pela liberdade absoluta de que todos os seres 

gozam de simplesmente se realizarem como são. Até mesmo quando o homem faz 

opções que lhe são desfavoráveis, não faz outra coisa senão usar de sua liberdade de 

fazer o que, naquele momento, lhe parece melhor ( RIBEIRO; 2011, p. 44). 

 

 

Durante a pesquisa pôde-se observar que a permanência no lugar de cuidador responsável 

está mais vinculada na polaridade afetiva, na qual os laços construídos pelas experiências 

sobressaíram e, a relação de intimidade que foi construída com o idoso predomina, gerando as 

situações físicas e psicológicas que foram descritas ao longo do trabalho. As falas abaixo 

reforçam esta afirmação: 

 

“são mais de 58 anos de convivência, agente sempre bem, saíamos             

muito, largávamos tudo” E2.  

 

“ela não é minha cunhada, é uma irmã que tenho” E7. 

 

A menor utilização de estratégias efetivas de enfrentamento, como: percepções 

alternativas da situação, lidar com/resolver problemas, foi associadas a níveis mais elevados 

de ansiedade, depressão, estresse e sobrecarga (GUEDES; PEREIRA; 2013). Neste contexto, 

percebe-se a importância do apoio psicológico para o cuidador familiar que vive um estado de 

tensão e pré- ocupação, que afetam diretamente na forma como ele se relaciona no mundo e 

consigo mesmo.  

Cada vez mais pessoas têm assumido a meta para existência ficando subordinadas a 

uma lógica e a um ritmo de trabalho rotinizante e padronizado que as mantêm 

confinadas, abrindo mão do espaço e das oportunidades para o encontro inter-humano 

íntimo e, portanto, para a criação da sua humanidade potencial (MENDONÇA; 2013, 

p. 95). 

 

O setting terapêutico oferecido em alguns programa ou unidades aos cuidadores de idosos 

com demência, pode-se dizer que é o momento que esta pessoa tem para revisitar sua própria 

vida, identificar como as mudanças estão afetando sua percepção do mundo e redescobrir o 

caminho para viver mesmo com a doença sendo assim, o agente de mudança. As menções 

abaixo apresentam estas percepções dos cuidadores. 
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“minha vida voltou à estaca zero” E1. 

 

“a pior coisa para mim é ser freada” E4. 

 

“estou me remontando” E6. 

 

A necessidade da discussão de melhores políticas de apoio ao cuidador para que possa 

prestar a assistência integral  ao idoso com demência e também cuidar de si é uma 

preocupação que deve ser vista como prioridade já que, o aumento do número de idosos, é 

uma realidade.  

 

6.5 A relação eu-outro-mundo: o cuidador familiar vivendo a solidão 

O homem revela-se na relação que estabelece com as coisas, pessoas e com o mundo. Para 

a Gestalt-terapia conhecer o ambiente em que organismo está é fundamental para facilitar o 

entendimento dos processos que nele ocorrem. Logo, o ambiente em que o cuidador está 

inserido é configurado pelas relações  estabelecidas com as pessoas da família, com o idoso e 

não se pode desconsiderar o fator diferencial que é a presença de uma doença crônica num 

dos componentes do grupo, neste caso o idoso. 

Assim, caracteriza-se mundo como: 

 um mundo feito de pessoas e coisas que estejam em intima e mútua relação, vivendo 

um único movimento, a mesma perspectiva, em cumplicidade com um único e comum 

destino. Pessoas e coisas em um único movimento, dando os mesmos passos, 

experienciando-se como partes um do outro, em uma relação ontológica e 

cosmicamente produtora de significado: mundo-pessoa ( RIBEIRO; 2011, p. 39). 

 

O cuidador  familiar desta pesquisa vê o mundo e as pessoas como indiferentes ao 

sofrimento que vivencia.   Assim, um dos comportamentos que pode-se identificar como 

reação a essa indiferença foi ficar fechado em si mesmo pois  acreditam que não poderão 

contar com ninguém no processo de cuidar. 

“você sente no olhar que está sendo julgada” E1; 

“não dá para falar com os outros porque não gostam de te ouvir” E4. 

“agente vai ficando para depois [...] porque o que acontece é que até seus amigos, 

seus familiares te abandonam” E3. 

“ Eu custo a achar uma pessoa que fique lá em casa um pouquinho para eu dar 

uma saidinha”E9.  

 

O mundo é um conjunto de relações significativas por meio das quais os seres se 

individualizam e se singularizam pela diferença ( RIBEIRO; 2011), sendo que esse processo 
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de diferenciação está sendo determinado pelos contatos que faz. A pessoa existe num campo 

individuo/ambiente. O campo se diferencia pelas fronteiras. Uma fronteira é um processo de 

separação e ligação. Isso determina o contato que leva a vida ao crescimento. Assim, isolar-se 

gerará empobrecimento no processo de individuação. O movimento contatar-afastar-assimilar 

é base para o processo dinâmico e saudável ( YONTEF; 1998). 

O sentimento de  solidão que emergiu na pesquisa, podem  influenciar a  percepção do 

mundo como uma lugar hostil, em que as pessoas não se preocupam mesmo e por isso 

precisam se proteger. “Os sentimentos fluem buscando aplacar a perda que o cuidador 

vivencia. Existem  três tipos principais de perda: perda de alguém que ama você, ou a perda 

de seu amor ou do senso de ser amado; a perda de controle e a perda de autoestima” ( 

VISCOTT; 1982, p. 27).  

A vulnerabilidade que se experimenta deixa o cuidador familiar  exposto, pois não 

reconhece mais a segurança das relações anteriores, vive a iminência da morte de um ser 

querido, a impotência para reverter a situação são fatores que promovem o isolamento e 

distanciamento do mundo. Há a tendência em fechar-se mesmo no universo do idoso arcando 

com o sofrimento que tanto procurou evitar. 

Os sentimentos que se manifestaram na pesquisa foram a mágoa, a raiva, o medo e a 

solidão.  Segundo VISCOTT (1987),  são as perdas mais difíceis de suportar aquelas que não 

podem ser substituídas, mas apenas aceitas, cabendo apenas mudanças dentro de si mesmo e 

nas próprias atitudes.  

A doença de Alzheimer é o acompanhar gradativo das perdas. Não se é possível ensinar 

como lidar. A imagem do caixão descendo à cova durante um sepultamento é que pode 

configurar o processo da demência, são os últimos instantes da convivência com aquela 

pessoa que se amou, que vai esvaindo na frente do cuidador, perdendo a sua singularidade, 

deixando a cada dia de estar presente. O cuidador familiar tem que se adaptar a essa 

experiência e vivê-la todo dia. 

“ agora ele até nem foge mais não, até 1 ano atrás, ele arrebentava os 

cadeados” E9. 

“vou levando, ela mudou muito”E10. 

“no fundo eu vejo que estou sozinha. Eu tenho que ter força para levantar ela, 

para não ver ela em cima da cama”E3. 

 

  Desta forma, confirma a necessidade de apoio psicoterapêutico para ajudá-lo a vivenciar 

o adoecimento de forma que aprenda a manter-se equilibrado e consciente de si, para poder 
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distinguir o que é perigoso ou profundamente doloroso e poder se proteger a fim de que não 

caia também em graves processos de sofrimento psíquico. 

“eu confesso que precisei da terapia para me reerguer para essa fase” E8. 

  

 Portanto, o cuidador familiar ao envolver-se diretamente na atenção ao idoso com 

doença de Alzheimer pode deixar de fazer contato com seus sentimentos, principalmente com 

o de tristeza que se dá pela pouca ou nenhuma interação com outras pessoas. As atividades 

grupais, os espaços de conversa, as oficinas podem favorecer ao resgate dessa necessidade de 

estar com os outros, diminuindo o isolamento que sente na relação com o mundo. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É notável a modificação na vida da pessoa que cuida do idoso com demência. A patologia 

possui uma complexidade e nível de exigência que altera não só a vida do idoso, mas de todo 

o campo que o circunda. Isso exige que o cuidador familiar desenvolva uma visão ampliada 

da situação para que não ocorra o comprometimento de sua vida também.  

O que se verificou que mesmo com informações técnicas a respeito da doença, o cuidador 

familiar fica vulnerável emocionalmente, carregando um sofrimento psíquico intenso, pois a 

sensação que tem é que o cuidado que realiza nunca é suficiente.  

A percepção que desenvolvem do idoso que é eles regridem mentalmente, tornado-se 

bebês. Esse processo de infantilização do idoso segundo os estudos  caracterizara o grau de 

dependência e o quanto demandam de atenção. Na presença de uma doença degenerativa com 

o avançar do tempo, tem perdas de várias funções, que afetam tanto aspectos físicos, 

emocionais e sociais. Tornam-se dependentes para tudo e a família passa a ver o idoso como 

uma pessoa infantil e tratando-os como crianças (INOCENTI; RODRIGEUS; MIASSO; 

2009). 

 Vale ressaltar como as relações familiares são afetadas sendo expressiva a 

transformação nos padrões relacionais, há perda da comunicação e do diálogo, pode-se 

perceber que a agressividade passa a ser a emoção mais expressada, fornecendo material para 

alterações comportamentais entre os membros. Há perda da capacidade criativa, embotamento 

das emoções, alguns membros passam a se isolar ou buscam se distanciar para evitar o 

contato com o sofrimento de ver o idoso demenciado. Percebe-se uma produção de uma 

couraça defensiva que impede a expressão de afetividade e as atividades passam ser realizadas 

no automatismo.  

Outro aspecto que se desvelou foi que a diferenças de idades convivendo no lar, a inter- 

geracionalidade podem enriquecer as relações, os cuidadores perceberam que a presença de 

bebês e crianças pequenas se relacionando com os idosos promovem um bem estar, nos 

mesmos. Já a relação com os jovens podem ser baseadas em carinho mas também em 

agressividade ou descaso, nesse caso pode ser que haja a interferência da educação e dos 

valores que foram passados a esse jovem. 

Pensar sobre si mesmo é evitado pelo cuidador, pois o sentimento de culpa e de medo os 

cercam, o avanço da doença sem a possibilidade de cura faz com que tenham que confrontar a 
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impotência, uma vez que seus esforços visando à melhora não são alcançados. Assim, notou-

se que os (09) dos entrevistados apresentaram um tipo de bloqueio de contato, identificado 

logo no momento da entrevista, sem ser necessário um tempo prolongado de terapia, devido 

ao comprometimento de suas relações. Esse dado ratificou a necessidade de acompanhamento 

psicoterapêutico. 

É importante notar  que a participação no programa EASIC foi identificada como de suma 

importância pois recuperam um pouco do sentido de viver quando estão nos grupos, 

compartilhando e dividindo o própria dor. A vida social que está comprometida, não pode 

existir uma vez que o idoso que é motivo de isolamento em casa, não pode ser levado e 

acolhido. É possível perceber o despreparo da sociedade para acolher a diferença, conviver 

com o velho já é um desafio na cultura que valoriza o jovem, o belo e o produtivo, se esse 

velho é comprometido a exclusão é ainda pior.  

A sociedade contemporânea tem colocado seus pilares não em valores humanistas e 

existenciais, a busca não é da essência do outro, mas daquilo que pode oferecer ou que se 

pode ganhar mantendo o relacionamento com determinada pessoa. Assim, o preconceito com 

o idoso que ainda é possível encontrar, nos casos de demência é estendido ao cuidador 

familiar, que passa a viver no isolamento também como aquele que tem a doença. 

Esse conjunto de fatores somados a baixa autoestima que vem atrelada ao cuidador 

familiar, já que passa a ficar em segundo plano seus desejos, comprometem a sua existência 

no mundo, promovem os estados cristalizados de percepção de mundo que foram 

identificados no estudo. 

Considera-se que, com este estudo é possível elaborar uma cartilha que possa ajudar ao 

cuidador familiar identificar aspectos relacionados a doença de Alzheimer, desde alterações 

comportamentais possíveis de serem reconhecidas, as alterações biopsicológicas para que 

possam nortear o cuidador. Além disso, facilitar a compreensão da doença poderá ajudar a 

interlocução com os diversos profissionais de saúde que não conhecem a dimensão do 

comprometimento do idoso, demorando a perceber quadros de depressão e início da 

apresentação da doença de Alzheimer. 

A cartilha poderá ser composta por informações que permitam identificar as alterações 

comportamentais que podem ser esperadas nas fases de progressão da doença de Alzheimer, 

as alterações provenientes da depressão no idoso, a importância do diálogo em casa,  

orientações sobre o apoio que o cuidador familiar precisa para manter-se saudável e 
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informações sobre os principais órgãos que promovem ações voltadas para o cuidador e a 

família. 

O estudo apresentou contribuições imediatas, na medida em que a partir das entrevistas os 

cuidadores familiares já buscavam se direcionar para o atendimento psicológico agendando 

seu acompanhamento terapêutico. Isso gerou a necessidade de aumento no número  de 

atendimentos, sendo disponibilizado mais um dia para atenção aos cuidadores e conseguimos 

a participação de mais uma psicóloga no serviço de atendimento. Vale ressaltar, que os 

atendimentos são prestados por serviço voluntário. Essa é uma questão que precisa ser 

pensada, a necessidade de uma rede de suporte para promoção de saúde, que ainda apresenta 

déficit em nosso sistema de saúde, desde o atendimento local até as condições de visitas 

domiciliares para os idosos acamados.  

A garantia dada por uma Política Nacional do Idoso, ou pelo Estatuto do Idoso ainda são 

propostas em aperfeiçoamento, que necessitam ser debatidas e ampliadas as discussões na 

implantação de serviços especializados. Desde a Lei 10.741, de 2003 que representa uma 

conquista para a saúde dos idosos até 2011, com III Conferência Nacional dos Direitos da 

Pessoa Idosa, percebe-se que as ações efetivas ainda se encontram lentas em relação ao 

envelhecimento populacional, às demandas que o cuidado com o idoso exige e mais ainda 

pensar em incluir a família do idoso na rede de cuidados. Ainda está dividida ou sob a 

responsabilidade dos familiares a assistência ao idoso. É de suma importância considerar os 

aspectos políticos e econômicos para estabelecer planos de cuidados para os idosos. 

 

Para garantir a atenção à saúde do idoso, entre outras ações, o SUS deve dispor de 

ambulatórios que forneçam atendimento geriátrico e gerontológico; ter unidades 

geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e 

gerontologia social; garantir atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a 

população que dele necessitar; e providenciar a reabilitação orientada pela geriatria e 

gerontologia, para redução das sequelas decorrentes de agravos à saúde. Também são 

agarantidos ao idoso, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso 

continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, 

habilitação ou reabilitação (MANSO; BIFFI; 2015, p. 150). 

  

Os resultados encontrados na pesquisa demonstram que os cuidadores familiares se 

encontram em uma situação de vulnerabilidade, uma vez que são mulheres que também estão 

envelhecendo ou já são classificadas como idosas que precisam cuidar de idosos e que não 

possuem o amparo necessário para atender as suas necessidades. Elas demonstram uma 

resiliência e resignação quando colocam-se em segundo plano para direcionarem a atenção 
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aos seus idosos, desta forma apresentaram como mecanismo de defesa a cristalização da 

percepção de sua vida, desenvolvendo formas mais mecanizadas de relacionar-se, não 

conseguindo dar-se conta do que lhe é próprio.  

A adaptação que procuram realizar mais uma vez tende a forçar a mudança de seu 

comportamento para atender às demandas que o cuidado com o idoso impõe, tomando para si 

a responsabilidade.  Assim, com as dificuldades para conseguir frequentar espaços que 

agreguem informações para ajudá-las no cuidado, muitas vezes pelo avanço da doença, ficam 

isoladas. 

Diante desse quadro que se apresentou, percebeu-se que  há o adoecimento psíquico,  com 

as repercussões no corpo estão presentes, com o agravante de que alegam não ter tempo para 

cuidar-se e ou quando procuram o profissional de saúde não conseguem seguir as orientações 

pelas inúmeras atividades que têm que realizar.  

Nesta perspectiva buscamos apoio na discussão de realizada por Mendes que descreve a 

falta de preparo na saúde para dar suporte aos casos de doença crônica, sendo priorizados os 

atendimentos agudos. Ele propõe um modelo de gestão das condições crônicas que deve 

atender seis desafios: a mudança do modelo de atenção crônica, que não é prioridade das 

organizações de saúde, a atenção às condições crônicas deve envolver uma equipe 

multidisciplinar; a equipe de saúde treinada e equipada das informações necessárias para as 

decisões clínicas, um sistema de informação clínica efetivo entre as especialidades, uso de 

tecnologias promotoras de autocuidado como estratégia para melhora nos planos de cuidados 

e integração dos recursos das organizações de saúde com os recursos existentes na 

comunidade, para alcançar uma atenção de qualidade para as condições crônicas (MENDES; 

2011). 

Como contribuição para o Mequinho e buscando um resgate do cuidador familiar para o 

autocuidado, além do serviço de atendimento individual para o idoso e seus cuidadores já 

implantado, estamos fazendo treinamentos com as psicólogas para realização de grupos 

terapêuticos, para que possamos integrar a família para o processo de cuidar, abrindo um 

espaço terapêutico para a família. Além disso, estamos montando um sistema de palestras 

semanais que possam articular,  os outros profissionais e promover a integração tanto 

multidisciplinar quanto da comunidade, abordando temas que envolvam cuidado, autocuidado 

e diretitos que os cuidadores e idosos têm frente ao sistema de saúde. Conseguimos participar 
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do projeto ProCuidem, ministrando palestras direcionadas ao cuidado psicológico para o 

cuidador, abordando temas como depressão e alteração de comportamento no idoso. 

Portanto, considera-se que o estudo conseguiu atingir seus objetivos uma vez que foi 

realizada a descrição da percepção de cada cuidador familiar a respeito da atividade de cuidar 

de idosos com Alzheimer, foi feita a análise do impacto das atividades que os cuidadores 

familiares realizam no cotidiano, onde  identificou-se os bloqueios de contato que revelaram o 

grau de adoecimento biopsíquico em que se encontram cada participante e para finalizar foi 

discutida à luz da Gestal-terapia as modificações e efeitos na vida do cuidador ao se 

dedicarem exclusivamente ao idoso com doença de Alzheimer, que demonstrou ter um 

sentimento de solidão que o acompanha devido a falta de apoio que sente e por não conseguir 

realizar atividades voltadas para o próprio cuidado. 

 

. 
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9 APÊNDICES: 

   

9.1APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Título do Projeto: A vivência do cuidador familiar de idosos com Alzheimer: contribuições da 

Gestalt- Terapia para o Cuidado. 

Pesquisador Responsável: Psic. Msd. Berta Sheila de Souza Ribeiro 

Orientador: Prof. Dr. Edmundo Drummond Alves Junior 

Co- orientador: Prof. Dr. Selma Petra Sá 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 96256402 

e-mail: bsheila578@gmail.com 

 

Nome do Voluntário: __________________________________________________ 

Idade: ______  

R.G. _____________________ 

 

 

O (A) Sr. ( Srª) está sendo convidado( a)  a participar do projeto de pesquisa: A 

vivência do cuidador familiar de idosos com Alzheimer: contribuições da Gestalt- Terapia 

para o Cuidado,  da linha de pesquisa : O cuidado nos ciclos vitais humanos – tecnologias e 

subjetividades na enfermagem e saúde do Programa de Mestrado Acadêmico de Ciências do 

Cuidado em Saúde sobre a responsabilidade da pesquisadora Berta Sheila de Souza Ribeiro 

que visa o impacto da doença de Alzheimer sobre a vida do cuidador familiar. Tem como 

objetivos: descrever a percepção do cuidador familiar sobre a atividade de cuidar de idosos 

com Alzheimer; analisar o impacto dessas atividades na vida do cuidar considerando aspectos 

biológicos e emocionais; discutir as modificações na vida do cuidador familiar e sua 

capacidade de adaptação à luz da Gestalt-Terapia. 

Será mantido sigilo com relação a sua identidade, as entrevistas serão transcritas e 

utilizados códigos de identificação, sendo marcada uma devolução do material para sua 

apreciação. A qualquer momento que precisar poderá desligar-se da pesquisa e não terá 

qualquer ônus financeiro.  

Poderão ser marcados encontros de esclarecimento sempre que julgar necessário. 

As informações tem caráter confidencial e privativo, sendo divulgados os resultados 

em trabalhos e/ou revistas científicas. 

 

mailto:bsheila578@gmail.com
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Eu, __________________________________________________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, da pesquisa acima descrita. 

Niterói, ___ de ________ de ______. 

 

Testemunha 1 

 

Testemunha 2 
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9.2APÊNDICE B- COLETA DOS  DADOS  

PRONTUÁRIO: 

 

NOME: 

IDADE: 

ENDEREÇO: 

PROFISSÃO: 

LOCAL DE TRABALHO: 

FAMÍLIA QUE MORA: 

POSSUI ALGUMA PATOLOGIA? QUAL? 

FAZ USO DE MEDICAMENTO? QUAL? 

QUAL FAMILIAR QUE CUIDA? 

QUANTO TEMPO DE DIAGNÓSTICO DE ALZHEIMER? 
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9.3 APÊNDICE C: ENTREVISTA FENOMENOLÓGICA 

 

1- Como a sua vida se encontra desde o diagnóstico do Alzheimer para seu (a) familiar? 

2- Como se sente? 
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9.4APÊNDICE D: QUADRO DE  AGRUPAMENTO DAS ESTRUTURAS UNIVERSAIS 

 
ESTRUTURA 

UNIVERSAL 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

TEMPORALIZ

AÇÃO 
“olho 

para trás 

e não 

mudou 

nada”; 

“minha 

vida é 

24hs do 

lado 

dela”; “ 

ela chama 

o tempo 

todo”; 

 

“Toda 

semana, 

eu ia 

para 

Maricá, 

na casa 

que 

tenho lá;  

“Era tão 

bom”. 

“Nunca 

pensei 

em 

passar 

por isso, 

agente 

fazia 

tantos 

passeios

”. 

 

Não usou 

expressão 

 

Não 

apresen

tou 

“Você tem 

que dar 

muito 

tempo para 

pessoa com 

Alzheimer. 

Só eu falar 

até 

choro”; 

“agente 

vai ficando 

para 

depois”; 

“agente 

vai ficando 

para trás”; 

“ Eu parei 

minha 

vida”.  

 

“Pára no 

tempo”; 

 

“Agora 

está tudo 

estaciona

do”; 

 

“agora eu 

optei pela 

qualidade de 

vida dela”; 

 

“Eu fico 

olhando ele 

24h com medo 

que ele se 

machuque”; “ 

Eu fico por 

conta dele o 

tempo todo”; 

“dou uma 

passada para 

frente e duas 

para trás”; 

 

Não 

apresentou  

 

 

ESPACIALIZA

ÇÃO 
“continuo 

mantendo 

minha 

“Eu ia 

para lá e 

cozinhav

Não usou 

expressão 

 

Não 

apresen

tou 

“estou 

vivendo 

isso dentro 

“Eu 

morava 

lá, 

“tive que 

vir morar 

na casa 

“quando ela 

se perdeu 

ali, num 

“eu sou igual 

uma galinha, 

gosto de todo 

Não 

apresentou 
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casa, 

moro do 

lado, em 

último 

caso, vou 

para casa 

dela”; 

“você está 

fora 

totalmente

”; 

 

a tudo no 

fogão a 

lenha,tud

o que era 

proibido 

aqui em 

Niterói, 

por 

causa do 

diabetes,  

não me 

deixava

m fazer 

nada, lá 

eu 

fazia”; 

 

 da minha 

casa”; 

“não 

chego a 

lugar 

nenhum”.  

 

 

também. 

Saí de 

casa, 

tenho meu 

companhe

iro, minha 

vida eu 

vivia 

muito com 

minha 

mãe”; 

 

dela”; ambiente 

que ela vivia 

há 30 anos, 

aí chamou 

atenção”; 

“no inicio 

do 

tratamento 

eu tive que ir 

para fora do 

set”; 

 

mundo debaixo 

da minha 

asa”;  

 

 

ASPECTOS 

RELACIONAD

OS AO CORPO 

“não falo 

nada, 

guardo 

tudo para 

mim”; “ 

não tenho 

tempo 

para 

sentir”; 

tenho que 

fingir que 

está tudo 

bem, 

“ pediu 

água e 

falou da 

sensação

, 

justificou 

pelo 

diabetes, 

diz que a 

boca 

gruda e 

toda 

hora, 

“Hoje em 

dia, não 

sinto 

nada”; 

“Fiquei 

dois dias 

sem falar, 

dois dias 

sem 

falar”;  

“eu 

fiquei 

exausta, 

eu não 

dava 

conta”; 

“estou 

com 

câncer 

de 

mama”; 

“O 

Alzheim

“Quando 

ele passa 

mal, eu 

quase 

morro”; 

“Eu sou 

hipertensa, 

tenho 

problema 

de 

fibromialgi

a ( me 

mostra as 

“Muito 

mexida”; 

“muito 

cansada”;  

“final do dia 

estou 

estourada, 

querendo 

dormir em 

pé”;  

“no oitavo 

ano eu 

confesso que 

eu já estava 

muito 

cansada, 

desgastada”

“descontrole 

tenho uma 

anemia, com 

essas 

agitações eu 

não me 

alimento bem e 

seu ficar 

agitada, eu 

perco o apetite 

e ele tem dia 

que me agita 

bastante”;  

“Eu estou 

esquecendo 

também as 

coisas, eu 

guardo as 

coisas não 

lembro o 

lugar, dinheiro 

principalmente

, estou 

esquecendo 

onde guardo”; 
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colocar 

um 

sorriso no 

rosto e 

tocar o 

dia todo”; 

prefiro 

guardar o 

que 

percebo 

para não 

causar 

briga, 

nenhum 

transtorno

, tem que 

ficar 

quieta e 

passar 

por aquilo 

ali”; 

 

bebo 

água”; 

 

er suga 

agente. 

Estou 

acabad

a”; 

 

mãos) 

estou toda 

inchada. 

Então, é 

muito 

complicado 

mesmo”; 

 

; “a falta de 

paciência e 

o 

nervosismo 

porque o 

corpo 

precisa 

descansar.”; 

“Tive 

hipertensão 

durante a 

gravidez, e 

quando 

tenho 

desgosto, ou 

me aborreço 

a pressão 

sobe”; 

 

“A minha 

coluna está 

sofrendo que 

está danado”; 

“Eu não tenho 

tempo para 

caminhar, 

para fazer 

ginástica”;  

MOTIVAÇÃO “Cuido 

dela 

porque 

sempre foi 

muito boa 

para 

mim”; 

“estou ali 

“são 

mais de 

58 anos 

de 

convivên

cia,  

agente 

sempre 

“eu estou 

cuidando 

de mamãe 

porque foi 

a 

educação 

que ela 

me deu. 

“Cuida

ndo 

dela fui 

perdend

o 

aquela 

mágoa. 

Fiquei 

“Eu tenho 

muita fé em 

Deus, eu 

tenho que 

ter força; 

senão o 

que vai ser 

dele? Toda 

“me 

aceita 

com ela 

porque 

sempre 

fomos 

muito 

ligadas”;  

“Ele não 

era minha 

cunhada, 

era uma 

irmã que 

tive, que 

tenho, 

porque ela 

“Eu sou 

filha única, e 

vi o 

Alzheimer 

na minha 

família com 

três pessoas, 

eu perdi meu 

“ fui escolhida 

a dedo. Peço a 

Deus bastante 

força, para 

seguir”; 

 

“ela lutou 

muito para 

criar eu e 

meus irmãos”; 

“, ela lutou 

muito para 

criar agente”; 

“Minha mãe 
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não é 

porque 

quero 

ficar, é a 

necessida

de”; “não 

vou 

abandona

r minha 

mãe”; 

 

bem, 

saíamos 

muito, 

largáva

mos 

tudo”; 

 

Se ela me 

largasse, 

estaria 

hoje 

cuidando 

dela? Não 

estaria 

cuidando 

dela hoje. 

Deixava 

para lá, 

está com 

doença 

mesmo!” 

 

sete 

anos 

com ela 

dentro 

de 

casa”; 

 

manhã, eu 

peço a 

Deus muita 

força, que 

renove 

minha 

força e 

minha 

saúde, 

porque ele 

precisa 

muito de 

mim. Se 

acontecer 

alguma 

coisa 

comigo, o 

que vai ser 

dele?” 

“eu sei o 

quanto ele 

foi bom 

para mim. 

Então, 

acho que 

não pode 

pensar 

dessa 

forma, eu 

reconheço 

“ela gosta 

muito de 

mim”; 

“Eu  

abraço 

essas 

coisas 

porque 

não tem 

mínguem 

mais para 

fazer. Tem 

que fazer, 

né. Se eu e 

minha 

irmã, não 

cuidar, 

como é 

que via 

ser”; “Ela 

tem 

confiança 

em mim.”;  

 

não 

morreu” 

pai com 9 

para 10 

anos”; 

 

nunca bateu na 

gente, sempre 

tratou com 

carinho, foi 

amiga, 

trabalhou 

muito, muito 

mesmo”; 
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ele e sei o 

quanto é 

importante 

para 

mim”; 

 
MATERIALIDA

DE 
“minha 

vida 

voltou à 

estaca 

zero”;“ 

você é só 

um 

esqueleto

”; 

 

Não 

usou 

figura de 

linguage

m 

 

“ Parecia 

que o 

chão se 

abriu”; “ 

Parecia 

que uma 

faca tinha 

entrado 

no meu 

coração”; 

“Mas 

estou 

igual 

galinha 

dormindo 

em pé”; 

“Mas 

quando 

soube da 

doença, 

entrei no 

fundo do 

poço”. 

 

“A pior 

coisa 

para 

mim é 

ser 

freada”

;  

 

“as vezes 

fica 

preso”; “é 

como se 

você 

estivesse 

morta”; 

 

“Pois é a 

vida não é 

mole não, 

vamos à 

luta”; “É 

como uma 

porrada”;  

“Estou me 

remontan

do”;  

 

 

” muito 

duro” 

 

“Quem é o 

âncora da 

pessoa, sou 

eu”; “eu fui 

murchando, 

murchando 

como uma 

florzinha 

que vai 

perdendo o 

viço”;  

 

“um castigo 

para os 

cuidadores”; 

“eu ando 

cercada de 

grades pra 

todos os 

lados”; “eu 

me viro do 

lado do 

avesso”; 

 

 

 

“Não ta mole 

não, ta 

brabo”;  
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RELACIONAM

ENTO COM O 

MUNDO 

PRÓPRIO 

“para 

mim é 

muito 

triste vê-

la assim”; 

“ela fala 

coisas que 

dói, às 

vezes, 

palavras 

que doem, 

agente 

tem que 

pedir a  

Deus para 

tirar do 

coração”; 

“tenho 

medo de 

ter 

depressão

”; “ é  

muita 

coisa que 

você vive 

sozinha”; 

 

“Eu 

fiquei 

com 

raiva”; 

“Eu 

sinto 

muita 

saudade, 

se não 

tenho 

pessoas 

do meu 

lado eu 

fico com 

medo”.  

 

“ eu me 

magoo”; 

“. Eu via, 

eu dizia 

não vou 

entrar em 

pânico, 

em 

depressão

”; “Dá 

desânimo!

”; “eu 

fico 

preocupa

da”; “Só 

fico 

chateada, 

quando 

mamãe 

fica 

triste”; 

 

“ eu 

não 

suporto 

que me 

prenda

m”; 

“Eu 

estou de 

um jeito 

que não 

consigo 

me 

mexer”; 

“A pior 

coisa da 

minha 

vida é 

perder 

a minha 

mãe”; 

“fui 

perdend

o 

aquela 

mágoa”

; “tenho 

medo 

dele ter 

Alzheim

er, ele 

“Você  

luta, luta e 

não tem 

solução”; 

“ você 

sente 

“como se 

estivesse 

abandonad

a. Todo 

mundo tem 

seu 

compromis

so”; 

“Chega 

final, de 

semana, 

todo 

mundo que 

descansar, 

ficar nas 

suas casas, 

apoio é 

muito 

difícil”; 

“Eu me 

sinto muito 

sozinha”; 

“tem dia 

que eu 

“Uso do 

humor”; 

“Agente 

vai 

forçando, 

mas é 

desgastant

e”; 

“Agente 

está 

sofrendo”

; “É muito 

triste”; 

“O que 

mais me 

magoou 

foi a 

quebra da 

confiança

”; “agora 

estou 

apreensiv

a”; 

 

“mas dá 

pena, já 

chorei 

muito, 

vendo ela 

assim”; 

 

“tenho meus 

ímpetos de 

raiva”; 

““eu fiquei 

mais 

nervosa, 

agressiva”; 

“eu me 

magoava 

muito”; 

 

“fico presa”; 

“tenho medo 

de deixar ele 

sozinho”;  

“É uma tensão 

constante”; 

“Eu me sentia 

culpada”; 

 

 

“Tive que 

abandonar 

meu sonho”; 

“. Estou 

apavorada 

com isso, 

agora estou 

esquecendo”; 

“Eu tenho 

muito medo”;  
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esquece 

tudo”; 

 

passo, o 

dia que 

estou muito 

estressada” 

 
RELACIONAM

ENTO COM OS 

OUTROS E 

COM AS 

COISAS 

CIRCUNDANT

ES 

“você 

sente no 

olhar que 

está sendo 

julgada”; 

“tenho 

que ser 

forte”; 

“me 

separei, 

mas não 

quero 

ninguém, 

não tem 

como”; 

 

“Agente 

desconfi

a; tudo o 

que ele 

pega, 

some”; 

“parou 

de falar 

de carro, 

arrumou 

um 

carregad

or de  

bateria; 

tudo o 

que ele 

põe a 

mão 

escangal

ha;   

“acho que 

as 

atitudes 

são 

melhores”

; “Dali  

assumi, 

tudo. Ela 

só faz o 

que eu 

quero”; 

“Brigo 

para ler o 

jornal”; “ 

eu custei 

a contar 

para as 

pessoas o 

que estou 

passando 

com ela”; 

“Eu tenho 

que 

organizar 

tudo”; 

“Eu saí 

de casa, 

vim 

para o 

mundo, 

casei e 

tive três 

filhos”; 

“Quando 

ele passa 

mal, eu 

quase 

morro. 

Porque ele 

passa 

muito 

mal”; 

“não dá 

para falar 

com os 

outros 

porque não 

gostam de 

te ouvir. É 

difícil” 

 

“É 

difícil”; 

“agente 

não sabe 

o que 

fazer”; “o 

mínimo 

que você 

faz é dá 

um 

carinho, 

dá um 

afago”; 

“não vou 

abandona

r minha 

família”; 

“confianç

a é a 

base”;  

 

 

“Eu me 

divido 

entre as 

duas para 

cuidar, 

não tenho 

cuidadora

. Elas 

ficam o 

tempo 

todo 

sentada. 

Eu ponho 

para 

banho, 

vejo 

comida, 

faço 

higiene, 

tenho que 

ver minha 

mãe, que é 

cadeirante

. É bem 

puxado”; 

“eu também 

não permito 

que ele sinta 

as mesmas 

coisas que 

eu sinto em 

relação a 

ela”; “Com 

as meninas, 

a mudança 

foi no 

sentido de: 

eu vou levar 

você a tal 

festa, mas 

primeiro eu 

vou dar o 

jantar para 

vovó, _ mas 

mãe como? 

Eu tenho que 

estar na 

festa tal 

hora. _ não 

interessa, a 

“eu custo a 

achar uma 

pessoa que 

fique lá em 

casa um 

pouquinho pra 

eu dar uma 

saidinha 

porque todo 

mundo tem 

compromisso, 

suas 

responsabilida

des, seus 

horários”; 

“era bem 

censurada, 

mas nessa 

época eu me 

prendia muito 

por causa das 

crianças mas 

eu acho que se 

você não pode 

ajudar sua 

“Minha irmã, 

quando está 

com bom 

humor fica 

com ela para 

eu poder ir ao 

banco. Senão 

tenho que 

pagar para 

ficarem com a 

mamãe, ta 

difícil”; 

“quando brigo 

com ela, meu 

marido briga 

comigo. Ele 

gosta muito 

dela. Meu 

marido é 

ótimo, 

trabalha, não 

bebe, me 

ajuda, ele que 

mandou eu 

trazer ela para 
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“Eu não 

aceito 

essa 

educação 

de hoje, 

pode todo 

mundo 

achar que 

é normal, 

eu não 

aceito”; 

 

“Tudo 

dependem 

da gente, 

de mim do 

meu 

marido, 

da menina 

que ajuda 

agente”. 

sua avó é a 

mais 

debilitada 

aqui, é a 

pessoa que 

precisa de 

atenção, 

precisa se 

alimentar” 

 

filha, quem é 

que vai 

ajudar?” “só 

dá trabalho”;  

 

 

 

minha casa.” 
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