
“Não é por ser idoso que se vai ver
a vida como um filme cinzento”

Entrevista

A Pesquisa Nacional de Saúde
do InstitutoBrasileirodeGeo-
grafia e Estatística (IBGE) re-
vela que pessoas entre 60 e
64 anos de idade represen-
tam a faixa etária com maior
proporção(11%)dediagnósti-
co de depressão. Por que, es-
pecificamente, estegrupo?
A depressão tem alta incidên-
cia na população em geral. Em
cada quatro ou cinco pessoas,
umateráumepisódiodepressi-
vo em algum momento da vi-
da. Entre essas, as mulheres
são as principais vítimas: de
cada três pessoas com depres-
são, duas sãomulheres. Isso se
mantématéos65anos;depois,
a frequência entre os sexos se
iguala. A OMS (Organização
Mundial da Saúde) prevê para
2020queaprincipal causaque
levará a perder anos de vida
saudável, no mundo, serão as
doenças cardíacas, e a segunda
éadepressão.Entreosbrasilei-
ros adultos, calcula-se que 6%
a8% sofremde depressão. En-
tretanto, é preciso olhar para
essesdadosnuméricoscomcer-
ta cautela. Será queadiferença
entre homens e mulheres é
mesmo tãogrande, ouseráque
a sociedade dámais permissão
para as mulheres expressarem
sintomas da depressão e tam-
bém para irem em busca de
ajuda profissional, de modo
que elas se evidenciam mais?
Além disso, há diferenças for-
tes entre os grupos culturais.
Quando se fica sabendo que
entre 60 e 64 anos há a maior
incidência da depressão, como
sua pergunta coloca, é preciso
se perguntar: em que grupo?
População rural ou urbana?
Quais as condições de higiene,
saúde, conforto, segurança em
quevivem?Eassimpordiante.
Um fato se mantém: o distúr-
biodepressivo semanifesta em

todososestágiosdavida.Nãoé
privilégio da velhice. Só que na
velhice ela pode sermascarada
por estar misturada a outros
males, rejeitada pelo próprio
idoso que resiste à ideia de es-
tar sofrendo um distúrbio que
não é só físico, é tanto físico
comoemocional,esubdiagnos-
ticadaporseacharqueossinto-
masqueapessoaapresentasão
apenasexpressãodoenvelheci-
mento. Ora, depressão é um
distúrbio;velhice,não.

O que diferencia idosos que
chegamàvelhice comboaqua-
lidade de vida emocional da-
queles que se isolame entram
emprocessosdepressivos?
Umaoutramaneiradequestio-
nar esse tema seria tentando
identificar o que é que causa a
depressão, em especial o que
desencadeia a depressão na
maturidade.Sabe-sequeépre-
ciso haver uma combinação
propícia de fatores: genéticos
(háumatendênciagenéticapa-
ra a depressão, nãoque ela seja
transmitida de pai para filho),
ambientais (por exemplo, sua
incidência é maior em grupos
menos privilegiados da socie-
dade, que enfrentam desem-
prego, bem como em grupos
que passaram por guerra) e
psicológicos (dores provoca-
das por perda ou por humilha-
ção são os gatilhos mais fre-
quentes). Só que émuitodifícil
identificar as condições desen-
cadeantes desse distúrbio an-
tes que ele se instale; em geral,
são reconhecidas apenas em
umabusca retrospectiva.

Apassagemdotempotrazper-

das irrecuperáveis. Pessoas,
identidade profissional, vida
sexual, laços afetivos... O que
mais dói perder e como as
pessoas manifestam a dor, fí-
sicaeemocionalmente?
Antes de qualquer considera-
ção, eu gostaria de lembrar
que há perdas em todas as ida-
des.Talvezaprincipalagravan-
te para o velho é que ele sabe
que provavelmente não terá
muito tempo de vida para que
adorqueprovocaramsejaame-
nizada. E um outro agravante
é que as perdas, que ocorrem
em diversas fases da vida, es-
tãoacumuladasquandoseche-
gaàvelhice.Háumatendência
geral, cultural, para alguns fa-
tores representarem perda pa-
ra amaioria das pessoas de um
determinado grupo. Entretan-
to, interpretar um aconteci-
mento como perda, e determi-
nar o grau de sua gravidade,
segueumcritériopessoal eúni-
co.Umeventoque seria enten-
dido como ganho, para uma
determinada pessoa pode ser
percebido como uma perda. E
vice-versa. Para dizer que per-
der isto dóimais do que perder
aquilo, só indagando da pró-
pria pessoa.Há alguns eventos
que ocorrem na maturidade e
quesãocomumente interpreta-
dos como perdas, mas que eu
prefiro ver como característi-
cas.Oucomopaisagens.Existe
no imaginário popular uma
imagem de que ao longo da
vida se está, na juventude, su-
bindo umamontanha e adqui-
rindocoisas, e depois, navelhi-
ce, se vaidescendoamontanha
e perdendo as coisas que se
adquiriu. Acho essa imagem

errada, desesperançosa e sem
alternativas. Prefiro outra: o
curso da vida é uma estrada
que percorremos; a cada fase,
elaatravessaumapaisagemdi-
ferente; não necessariamente
as paisagens do início da vida
são amenas e floridas e as do
fimda vida ásperas e improdu-
tivas. Para cada pessoa o de-
senrolar das paisagens segue
uma ordem diferente, e tem
uma duração diferente. O se-
gredo de se viver bem é perce-
ber que a paisagem mudou, e
se adaptar ao novo que lhe é
oferecido, sem ficar agarrado a
coisas que foram úteis na fase
anterior, mas que agora não
servemparamaisnada.

Quais recursos o idoso tem
para trabalhar essas perdas?
Psicoterapiaououtraalterna-
tiva que ajude na elaboração
danova realidade?
Quando a perda ocorre, a pes-
soafica fragilizada, indefesa,de-
sorientada.Felizesasquesepre-
param para as perdas antes de
elasocorrerem,demodoaesta-
rem mais aptos e mais fortes
quando elas vierem. Seu tempo
derecuperação serámais curto,
e a energiagastapara se reequi-
librar serámenor. Tal prepara-
ção envolve: ter uma ocupação
ou um trabalho; cultivar uma
rede de relações sociais e afeti-
vas com pessoas de diversas
faixas etárias; cultivar o bom
humor; desenvolver a espiri-
tualidade; desenvolver a flexi-
bilidade; aprender a aceitar
ajuda de outros; conhecer-se,
refletir sobre o que lhe aconte-
ce, reconhecer seus sentimen-
tos. Uma psicoterapia facilita

o alcance de todos esses itens,
sejaelaparaapessoa se fortale-
cer e crescer interiormente, se-
ja para aliviar o luto por algu-
maperda significativa.

Os centros de convivência de
idosos são positivos para o
seubem-estarsocial eemocio-
nal? O que muda, quando ele
passaa conviver?
Uma das necessidades princi-
pais do ser humano é a de
pertencer. Pertencer a uma fa-
mília, a umpaís, a uma empre-
sa ou profissão, a um clube, a
um partido político... É por
esse caminho que uma pessoa
se reconhece, que se sente com
uma determinada identidade.
O idosoque encontraumespa-
ço que lhe agrada e se sente
pertencendo a ele tem uma
boavantagemparaa suaquali-
dade de vida. Outra necessida-
dehumana fundamental é a de
conviver com outras pessoas.
Opreçodequemnão consegue
isso é o amargo sentimento de
solidão. Pertencer e conviver,
sentir-se útil, trocar afetos,
aprender, confirmar a própria
identidade, abrir novas áreas
navida favorecemasaúdeemo-
cional e física de qualquer pes-
soa, incluindo-seado idoso.

A família pode ajudar nessa
hora? Ou essa relação depen-
de do vínculo que se estabele-
ceuao longodavida?
A família é o núcleo primeiro
de proteção do ser humano
quando ele nasce. E continua a
sê-lo ao longo da vida. Só que,
desse ponto de vista, a família
não necessariamente é forma-
da por laços biológicos, mas
também pode ser formada por
relacionamentosdeescolhaon-
de o que conta é a parte afetiva.
Claroquequemdedicou tempo
eenergiaparacultivarboasrela-
ções afetivas ao longo da vida
terá uma probabilidade bem
maior de ser favorecido pela
família quando disso tiver ne-
cessidade. Em momentos de
grandes dificuldades, bem co-
mo em momentos de grandes
júbilos,écomafamíliaquecom-
partilhamos nossos sentimen-
tos, o que a autoriza a nos aju-
dar se somos afetados por um
distúrbiocomoadepressão.

O idoso deixa de se interessar
por coisas que fazia antes?
Dançar, ler, estudar, seexerci-
tar, sexo?Porquê?
A depressão é um distúrbio do
humor. Isso significaqueapar-
te cognitiva da pessoa fica pre-
servada, mas os afetos ficam
rebaixados. Ao atravessar essa
nova paisagem da vida que a
velhice lhe traz, a pessoa pode,
sim, se desinteressar de coisas
que antes a animavam, porque
as substitui por novos interes-
ses. Porém, se ela perde o inte-
resse por tudo, coisas que a
empolgavam agora são indife-
rentes, e o seu entusiasmopela
vida não é preenchido comna-
da novo, então é hora de fazer
umaboapesquisa sobreahipó-
tese de que há aí um distúrbio
depressivo.Não é por ser idoso
que se vai ver a vida como um
entediante filmecinzento, cuja
trama e cujo final não interes-
sam nem um pouco... Depres-
sãoéumdistúrbio tratável!

ComooIdoso lidacomasexua-
lidade? No filme E se vivêsse-
mos todos juntos, um dos ido-
sos procura prostitutas para
o sexo, e o filho não se confor-
macomisso.
Não há necessidade de, por es-

tar idoso, abdicar de uma
vida sexual ativa e prazero-
sa. A história de vida conta
muito: quemsempre foi ca-
pazdecriar relaçõesde inti-
midade e prazer vai conti-
nuar a fazê-lo na velhice.
Quem, enquanto adulto jo-
vem, dava ao sexo oposto
uma importância grande
dentro do seu espaço de vi-
da, provavelmente conti-
nuará a fazê-lo enquanto
adulto idoso, embora com
adaptações. Tudo – quase
tudo – depende de como
foram vividas as fases ante-
riores, bem como de como
foi cultivada a capacidade
de se adaptar aoque é novo.
Na última fase da vida, co-
lhemos o que semeamos
nas fases anteriores. Com o
envelhecimento do corpo,
que inclui uma reorganiza-
ção dos hormônios, e con-
tra o quenãohá vitória pos-
sível, tendeahaverumdeclí-
nio no interesse e na
frequência das atividades
sexuais. Para alguns, isso é
causa de grande aborreci-
mento. Para outros, peque-
nas substituições vão sendo
feitas, novas formas de pra-
zer –menos restrito ao sexo
genital, mais relacionado
com afetos e carinhos – vão
sendo encontradas. Isso va-
le igualmente para o ho-
mem e para a mulher. Este
éumdosdesafiosqueavida
lançaparao idoso!

Existe na sociedade uma
censura ao idoso que se
mostra muito ‘atirado’?
Aquele que quer namorar,
sair,morarsozinho?
Nossa sociedade ainda não
lidabemcomasexualidade
do idoso.Háumavisãopre-
conceituosa de que não há
erotismo na velhice. Talvez
a origem desse preconceito
esteja na crença de que o
sexo tem uma única finali-
dade: a procriação; atos se-
xuais fora desse fim não
seriam aprovados. Não só
os filhos desaprovamabus-
ca do prazer e da intimida-
de por parte de seus pais
idosos; os próprios velhos
se envergonham de mani-
festações eróticas e se ne-
gam a elas. Entretanto, aos
poucos, essa censura tende
a relaxar. Mas existe outro
preconceito, outra tendên-
ciaemnossasociedade,bas-
tante prejudicial, que é a de
infantilizar o idoso. Tratá-
lo por vovozinho, mocinha,
e outros apelidos que pare-
cem carinhosos, mas po-
democultarumadesvalori-
zação daquela pessoa; to-
mardecisões semconsultá-
lo, sem permitir que ele to-
me as principais decisões
de sua vida, paraprotegê-lo
e poupá-lo, mas esmagan-
do a autoestima e o senti-
mento de orgulho do idoso
– são exemplos de trata-
mentos que infantilizam.
Em relação ao sexo, o mes-
mo acontece. Há, sim, uma
censura para quem quer
morar sozinho, recebervisi-
tas, administrar seu tempo
e dinheiro, envolver-se em
novas atividades. Mesmo
porqueo idoso independen-
te é mais trabalhoso e mais
oneroso para a família do
que aquele que é tratado
comoumbebêe se compor-
tadeacordo.
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“Umadasnecessidadesprincipais
doserhumanoéadepertencer”
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EDITORA-EXECUTIVA

Assuntoaindatratadocomcer-
ta reserva pelos leigos,mas que
tem suscitado o debate entre
estudiosos da área de saúde, a
depressão entra na pauta
quando se quer falar de quali-
dade de vida e de, em estágio
avançado da doença, resgatar
pessoasdamorte.Epelasproje-
ções da Organização Mundial
de Saúde essa questão deverá
mobilizar mais e mais ações
para cuidardo que vemporaí:
a depressão é a principal doen-
ça na carga global de doenças
no mundo e já alcança 350
milhões de pessoas no planeta.
NoBrasil, aPesquisaNacional
deSaúde trouxedadosque con-
firmama necessidade de olhar
de perto – e com urgência –
para esse transtorno, que atin-
ge, em maior proporção, a fai-
xa etária entre 60 e 64 anos.
Envelhecer não é, entretanto,
uma condenação à depressão
ou ao isolamento e quem fala
sobre isso em entrevista a A
Tribuna é a psicóloga Maria
Célia Abreu, mestra e doutora
emPsicologia da Educação pe-
la PUC-USP e coordenadora
doInstitutoparaoDesenvolvi-
mento Educacional, Artístico e
Científico - Ideac,deSãoPaulo.
É autora de livros e artigos nas
áreas de Psicologia da Educa-
ção e de Psicologia da Maturi-
dade, tais como:ParaSerEstu-
dantedaMeia-IdadeemDian-
te,DepressãoeMaturidade, ea
coleçãoEncantosdaMaturida-
de, em três volumes:Viver com
Saúde, Viver Plenamente, Vi-
verProdutivamente.
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