


Ouví alto e claro, sr. Fernandes!... Mas 

Eu disse que quero escutar o seu 

PEITO!!!... 
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“Nada há pior do que a 

gente vadia,... ou 

aposentada, que é a 

mesma coisa; o tempo 

cresce e sobra e, se a 

pessoa pega a escrever, 

não há papel que 

baste.” 

Machado de Assis – Memorial 

de Aires (1908) 



 Quando  se  pode afirmar que 
uma pessoa está doente ou é apenas 
idosa? Essa pergunta reflete o estado 
de espírito de um profissional da 
saúde, quando interpreta as queixas 
de uma pessoa temporalmente 
envelhecida que procura ajuda. A 
distinção entre envelhecimento 
patológico e envelhecimento habitual, 
no entanto, permanece obscura, como 
está bem frisado no editorial do 
Lancet “The Rise and Fall of Diseases”, 
publicado, há mais de 20 anos, em 
1993.  GERAS 



  E mais ainda: é 
extremamente confuso o fato 
de que a descrição de um 
envelhecimento normal, como  
sendo uma série alterações 
intrínsecas, cumulativas e 
universais, também se aplicam 
a muitas doenças crônicas, 
como afirmado por vários 
autores. 
 



 O assim chamado critério de memória, 
da identidade pessoal foi originalmente 
proposto por John Locke, o grande filósofo 
inglês do século 17. Locke argumentava que 
uma pessoa, no tempo t, era a mesma pessoa 
que um indivíduo em alguma ocasião anterior 
se, em t, ela fosse capaz de lembrar as 
experiências daquele indivíduo anterior.  
 Criticado por outros filósofos, sob a 
alegação  da circularidade do critério memória, 
já que memória pressupõe  identidade pessoal 
e, portanto, não pode constituir-se nela, ainda 
assim salientou um aspecto muito importante 
da identidade pessoal. 
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  O  que  pretendemos,  ao   lado  
de vários autores, é  esclarecer a relação 
entre Envelhecimento  e Doença na fase 
tardia da vida, já que muitas das 
alterações próprias da senectude são 
perfeitamente superponíveis aos sinais e 
sintomas de doenças crônicas.  



  Mais até: alguns 
estudiosos afirmam que só 
pouco mais de 5% dos idosos 
desenvolvem, de fato, 
demência senil. A chamada 
“demência”, seja ela por 
senectude seja por qualquer 
patologia, atinge a pessoa em 
graus variados e, apenas nos 
casos de comprometimento 
sério e grave da capacidade 
mental, impede seu portador 
de atos responsáveis. 

Hei, Maria 

vem só ver o 

que acabei de 

fazer 



 Tudo o que acomete qualquer indivíduo, segue 
uma regra biológica imutável: é sempre um processo, 
ou seja, é progressivo e assim vai aumentando em 
grau. O que se altera é a velocidade dessa progressão. 
A chamada demência segue a mesma regra. E os 
distúrbios de suas fases iniciais, e pós-iniciais, não 
removem, instantaneamente, de alguém sua 
autonomia, sua competência, sua capacidade de auto 
deliberação.  



 Só um estado clínico 
CLARAMENTE DE DECREPITUDE 
MENTAL é que referenda um 
diagnóstico de incapacidade. 
Imagens de RNM, tomografia e 
PetScan não conspícuas e menções a 
episódios cofusionais, labilidade de 
humor, insônia, irritabilidade, etc., 
ainda que somados, NÃO POSSUEM 

VALOR JURIDICAMENTE SUFICIENTE 
para retirar de alguém, sua 
capacidade para atos da vida civil. 
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 Na prática a demência é 
habitualmente definida em termos de 
alteração cognitiva (especialmente 
distúrbio da memória e do 
aprendizado). No entanto, a alteração 
da personalidade é um lado 
importante da doença, tendo sido 
salientado pelo próprio Alzheimer. Os 
portadores comportam-se de um modo 
que não teriam tido antes. A demência 
é um bom exemplo do ponto em que se 
torna difícil, na prática, distinguir 
personalidade, de cognição. As 
habilidades de uma pessoa também 
definem e limitam suas maneiras 
características de se comportar.  
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 Algumas vezes, as alterações notadas têm menos a ver 
com a memória do que com a personalidade e o comportamento.  

 As atuais evidências de mudança da personalidade com a 
idade, sugere apenas mínimas alterações durante o 
envelhecimento normal, pequenos decréscimos em ânimo e em 
extroversão sendo os mais notados. Já na demência, por 
comparação, alterações maiores acontecem, como declínio da 
consciência e da extroversão e aumento da irritação. Portanto, 
uma observável alteração da personalidade parece ser muito mais 
um sintoma de demência do que de senectude unicamente. 



 Tanto quanto estudar objetivamente as mudanças de 
comportamento, é igualmente importante tentar entender a experiência 
subjetiva da demência. Ela tem sido descrita em termos de perda da 
personalidade ou do “ego”. Por outro lado, sabemos que muitas  das 
pessoas amnésicas que sofreram trauma cerebral ou AVC, ainda mantêm 
o sentido de si próprias e da realidade, embora face à perda de memórias 
previamente bem aprendidas, eventualmente possa ser “puxado o 
tapete” de seus sentimentos de integridade pessoal. Os estudiosos da 
personalidade têm muito a contribuir em vários aspectos dos cuidados 
com a pessoa em estado de demência. Tais aspectos incluem a 
compreensão das reações emocionais, o aprendizado dos antecedentes de 
comportamento e a preservação da história da vida da pessoa. 
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   As emoções nos fornecem os equipamentos 
mentais  para  lidar com  a vida num mundo que  está  
longe de ser seguro. Daí, portanto, em pessoas com 
demência (para quem o mundo aparenta insegurança 
bem maior), a vida emocional seja ainda mais intensa. 
Em certas ocasiões elas parecerão mais ansiosas, mais 
deprimidas, mais frustradas, mas também mais 
aliviadas, quando alguém (ou algo) finalmente torna-
se claro ou compreensível para elas. 
  



   Muitos comportamentos terão 
antecedentes bem cedo na vida da pessoa, refletindo 
suas atitudes habituais. Talvez, mais importante do que 
tudo, seja a compreensão clara de comportamentos 
interpessoais prévios. No sul da Inglaterra 
pesquisadores procuram descobrir se um entendimento 
melhor da história de ligações, que desempenharam 
papel importante na vida anterior da pessoa, melhora a 
qualidade dos cuidados no âmbito familiar. 



 O sentido de personalidade de uma  pessoa  
com  demência  pode  ser preservado,  mantendo-se  
sua   história  viva,   por   intermédio   de  conversas  
sistemáticas sobre episódios  dos quais  ela lembra e  
(quem sabe?) com a ajuda de uma certa dose de 
trabalho detetivesco, reconstruir fragmentos de 
suas vidas em blocos mais sólidos e coerentes. 
Mesmo quando elas não sejam mais capazes de 
contar suas próprias histórias, talvez essas ainda 
possam, de algum modo, ser recontadas a elas e 
comunicadas aos outros. Isso desempenha um 
importante papel em manter viva sua identidade 
pessoal. Reagimos de modo muito diverso diante 
de pessoas cujo passado conhecemos, em 
contraposição àquelas de quem pouco ou nada 
sabemos. Conhecer a história de uma pessoa é 
conhecer sua identidade. 
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           Nossa proposta, similarmente a 
Benaroyo e Widdershoven, é uma 
abordagem hermenêutica para o conceito  
de  competência. 
 A competência de um paciente 
não seria, primariamente, uma questão 
de se ser capaz de razão integral, mas de 
se ser capaz de interpretar o mundo e 
responder a ele. A capacidade, portanto, 
não deve ser vista como algo teórico, 
mas como algo prático, na melhor 
tradição de Heiddeger. A partir da 
perspectiva da racionalidade prática, 
competência e capacidade são dois lados 
de uma mesma moeda.  
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  Se uma pessoa tem a 
capacidade de compreender o mundo e 
dar significado à situação, ela é capaz 

de tomar decisões e, portanto, é 
competente. Algumas pessoas 
podem não se sentir à vontade, ficar 
desconfortáveis, ou mesmo não se 
perceberem “em casa” em muitas 
situações. Sob tais condições elas 
aparentam incompetência e exigem de 
seus cuidadores que respondam de 
modo tal, que suas competências 
possam ser soerguidas. 



       A  questão  não  é   como  medir  suas  
incompetências,   mas   ajudá-las   a   tornarem-se  
mais competentes, isto  é  a tomarem  novamente  
um pé prático de suas situações, e serem  capazes 
de    viverem     suas    vidas    de    tal     modo   a 
poderem desenvolver suas identidades em 
relação aos outros. De um ponto de vista 
hermenêutico, estimar a capacidade de um 
paciente, implica em focalizar no modo de fazer 
sentido e considerar seu comportamento do 
ponto de vista da racionalidade prática. O foco 
não deve ser na própria estimativa, mas na 
capacidade de melhorar. Isto é, permitir ao 
paciente, poder experimentar o mundo 
significativamente e deixá-lo viver no contexto 
de um meio institucional que lhe dê suporte e no 
qual haja a possibilidade de desenvolver uma 
narrativa pessoal, onde suas escolhas possam ser 
expressas tanto verbalmente como por escrito. 
 



 Muitos outros autores vão mais além ao declararem que o direito 
de votar só deve ser removido de uma pessoa, quando o padrão de 
competência focado na compreensão da natureza e do efeito de votar e na 
habilidade para escolher, estejam irremediavelmente comprometidos. 
Trabalhando com padrões de aferição confiáveis, estabeleceram, com 
extrema precisão, a capacidade de votar dos portadores de Doença de 
Alzheimer. Estimativas estruturadas são particularmente úteis para 
pessoas com média intensidade da doença, cuja performance não pode ser 
estabelecida por meros exames de natureza clínica e pelos chamados scores 
habituais. Dispomos hoje em dia, portanto, de meios para assegurar a 
manutenção do direito de votar e outros direitos cíveis (como o direito de 
testar) a muitas pessoas anteriormente ditas incapazes e, ao mesmo tempo, 
excluir aquelas  que sejam, claramente, incapazes de faze-lo. 
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 Embora seja importante avaliar as limitações do  processo  
cognitivo que  está vinculado intimamente ao envelhecer humano, é 
igualmente pertinente lembrar que as pessoas mais velhas têm acesso 
a um exclusivo repositório de informação cultural, histórica e pessoal. 
Baltes e colaboradores, citado por Trollor e Valenzuela, 
operacionalizaram uma definição de “sabedoria” combinando graus 
de flexibilidade de perspectiva, compaixão, tomada de decisão, sob 
múltiplas condições de incerteza e faixas etárias. Esse modelo foi 
transformado em um questionário e administrado a uma ampla 
amostra da comunidade. Indivíduos idosos não “tiveram declínio” 
em suas performances de “saber” cognitivo, quando comparados com 
pessoas mais jovens. Na verdade foram significativamente superiores 
em algumas áreas. 
            Trollor,JN e Valenzuela, MJ – Brain ageing in the new millennium - 

                Aust. and N.Zealand J. Psyc. (2001) 35, 6: 788-91 
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 Duzentos anos atrás, um 
homem que atingisse 40 anos já estaria 
excedendo sua cota. Provavelmente, 
daqui a duzentos anos os centenários 
serão tão comuns como os octogenários 
o são hoje. Mas os homens ainda 
ansiarão por vida mais longa. 

 A função da morte é adicionar 
tensão à vida; e quanto mais 
aumentarmos a duração e a segurança 
da vida individual, mais tensão 
removeremos dela. 

 Cada prazer que sentimos é um 
prazer a menos; cada dia uma página a 
menos no calendário. É difícil aceitar 
que a alegria de um dia e o passar 
desse mesmo dia são inseparáveis. O 
que faz a existência valer a pena é 
precisamente sua qualidade e sua 
finita duração. 



 O tempo é a essência da morte; a face 
da  morte não é um esqueleto ou um 
crânio, mas um mostrador de relógio. 
Uma parte de nós já morreu, desde o 
instante em que começamos a ler este 
parágrafo. 
 

 A morte está dentro de nós e fora de 
nós. Está ao nosso lado, em cada sala, em 
cada  rua,  em  cada  canto,  em  cada  
carro, em cada avião

 




