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RESUMO 
 

A presente pesquisa teve como fundamento básico investigar como a terapia familiar 

sistêmica funciona com idosos em situação de dependência, juntamente com a sua família. 

Utilizou-se dos pressupostos teóricos da terapia familiar sistêmica para analisar a dinâmica de 

famílias que vivenciam o envelhecimento humano de forma a alterar a estrutura familiar. Diante 

disso, este artigo buscou através de uma revisão da literatura, compreender os aspectos que 

desencadeiam o processo de dependência em idosos que necessitam de cuidados e atenção de 

familiares, assim como identificar o apoio de uma equipe multiprofissional o qual caracterizou-se 

como de fundamental importância para o desenvolvimento de uma boa estruturação familiar. E 

mais especificamente, foi possível verificar como a prática clínica da terapia familiar sistêmica 

pode funcionar como suporte para o cuidado tanto do idoso vulnerável e dependente, como da 

sua família.  

  

Palavras-chave: Terapia, dependência e idoso. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A terapia sistêmica de família surgiu a partir de alguns campos da ciência. Entre eles estão 

a cibernética, a biologia, a química, a teoria dos sistemas, que pela tradição não servem como 
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referências básicas para o desenvolvimento de teorias e práticas nas áreas da psicologia e 

psicoterapia. (RAPIZO, 2002) 

Foi elaborada por estudiosos de áreas e contextos diferentes e com objetivos distintos 

também. Com isso, há várias terapias de família que possuem maneiras distintas de conceituar e 

tratar as famílias. Porém, é importante pensar que a influência conceitual mais relevante para esse 

campo foi a Teoria Geral dos Sistemas. (NICHOLS E SCHWARTZ, 1998).  

 Fazendo um apanhado geral, verifica-se uma grande quantidade de definições acerca do 

termo "sistema". Mas, segundo Jordan (1974), existe uma denominação comum a todas elas: um 

sistema é compreendido como um conjunto de elementos unidos por alguma forma de interação 

ou interdependência que forma um todo integral. Bertalanffy (1975) acrescentou que os sistemas 

são compostos de subsistemas que se relacionam entre si e com o meio em busca de um resultado 

final. (apud COUTO, PRATI, FALCÃO E KOLLER, 2008).  

Saber que a terapia sistêmica surgiu a partir de outros campos da ciência e que trabalha 

conceituando e tratando famílias a partir de demandas trazidas tanto pelo sistema familiar, como 

pelo indivíduo sozinho, me fez ampliar o olhar em estudar a terapia sistêmica com o idoso e sua 

família, observando a dinâmica familiar, que em muitos os casos é afetada pelo envelhecimento 

de um indivíduo.  

Segundo Brody (1979) o estar doente é uma preocupação que se destaca para a maioria dos 

idosos. O medo de perder o funcionamento físico e mental, de adoecer e lidar com condições 

degenerativas são preocupações comuns entre os adultos da terceira idade, mesmo com grande 

parte deles saudáveis. (apud CARTER E MCGOLDRICK, 1995). 

Essas preocupações afetam também os familiares, quando tais limitações tornam-se 

doenças graves. Com isso pode-se observar a tensão que um cuidado prolongado a um membro 

doente provoca na família. (Brody 1979 apud CARTER E MCGOLDRICK, 1995). 

Para os filhos adultos, as finanças provavelmente estão sendo drenadas pelas despesas com 

a faculdade dos filhos exatamente na época em que as despesas médicas com os pais idosos 

aumentam. Conforme as mulheres passaram a participar mais ativamente do mercado de trabalho 

e seu salário se tornou essencial, as responsabilidades de cuidados dos idosos que antes eram 

exclusivamente de filhas e noras diminuíram. (Brody 1979 apud CARTER E MCGOLDRICK, 

1995). 

 As mulheres, no meio da vida, estão cada vez mais sobrecarregadas por exigências físicas e 

emocionais conflitantes, na medida em que as responsabilidades profissionais se justapõem as 

expectativas de manter papéis tradicionais como dona de casa, esposa e mãe, cuidadora dos pais 

idosos e, de modo crescente, de avós muito idosos. (Brody 1979 apud CARTER E 

MCGOLDRICK, 1995). 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 06.07.2014 

 
 

Renata Reis Pereira 3 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

Como já citado, com a dependência de um ou mais membros idosos de uma família, os 

relacionamentos familiares desempenham um papel critico, pois ao mesmo tempo em que se 

deseja a integração familiar, o desespero com relação à aceitação da vida e da morte é vigente 

(Erikson, 1959 apud CARTER E MCGOLDRICK).  

As transições e tarefas do dito último estágio da vida tem um potencial de perda e 

desorganização, porém são transformadoras e nos enriquece em crescimento. (CARTER E 

MCGOLDRICK, 1995).  

A dependência de que falo está intimamente ligada com a fragilidade na prática com idosos. 

Segundo Hazzard e outros autores (1994), a fragilidade é definida como uma vulnerabilidade que 

o indivíduo demonstra em relação ao ambiente. Esta fragilidade pode ser vista em pessoas com 

mais de 85 anos ou até mesmo em jovens com doenças ou limitações funcionais, que causam a 

redução da capacidade de adaptarem-se ao estresse, doenças agudas ou outras situações. (apud 

CALDAS, 2003).  

Neste sentido, este trabalho tem como objetivo descrever e analisar as relações familiares 

do idoso em situação de dependência familiar na perspectiva da teoria e terapia sistêmica, 

verificando, a partir da literatura, quais os pressupostos da terapia familiar sistêmica, identificar a 

reestruturação familiar em decorrência do envelhecimento de um ou mais membros da família e 

descrever como funciona a prática clínica de caráter sistêmico com o idoso e sua família.  

 Justifica-se a elaboração deste trabalho com vistas a relevância do aprofundamento deste 

tema tão inovador que é a terapia sistêmica com o idoso, tentando compreender as necessidades 

dos idosos que buscam ajuda a partir da abordagem sistêmica, que por sua vez encontra desafios 

na sua prática e utiliza-se de intervenções clinicas de grande importância para identificar e ajustar 

as mudanças de hábitos tanto individuais como no ciclo familiar de acordo com os desafios que a 

terceira idade traz.  

A utilização da terapia sistêmica com idosos possibilita um suporte muito importante para 

esta fase da vida tão permeada de alterações físicas e mentais. Este suporte psicológico quando 

bem elaborado juntamente com o idoso e sua família, pode contribuir para o aumento da 

expectativa de vida, para a melhora na qualidade de vida tanto do idoso como dos seus familiares 

e por consequência as relações entre gerações que se prolongam.  

Desta forma, é fundamental compreender as mudanças que ocorrem nas relações familiares 

quando um ou mais de seus membros envelhecem e se tornam idosos em situação de 

dependência. Refletir sobre as consequências e transformações destes processos familiares 

poderá auxiliar na sustentação e criação de intervenções terapêuticas cada vez mais adequadas e 

eficazes.  
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2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa bibliográfica produz resultados. Começa pela escolha do tema, coleta de dados 

e abre entrada para a revisão de literatura, que é parte dela e serve para organizar as dúvidas que 

surgem diante do conhecimento já existente. (CALDAS, 1986) 

Figueiredo (1990), diz que revisão de literatura é composta pelo desenvolvimento 

científico, fornece informações sobre um determinado tema e tem como função, atualizar o leitor. 

Já Noronha e Ferreira (2000), definem revisão de literatura como o estudo que utiliza-se da 

produção bibliográfica para fornecer uma visão geral sobre um tema especifico, agrupando novas 

ideias e métodos, sendo de certa forma crítico.  

Dessa forma, a metodologia utilizada neste trabalho foi uma revisão de literatura. A 

bibliografia consultada foi composta por obras de autores da área e artigos periódicos em base de 

dados Scielo, utilizando-se como critério de escolha palavras-chave como terapia, dependência e 

idoso. 

 

3. TERAPIA FAMILIAR SISTÊMICA 

  

Em meio a desafios decorrentes do questionamento sobre o conhecimento humano, surgem 

novas disciplinas e práticas como a cibernética e a teoria geral dos sistemas, que, aplicadas ao 

estudo das relações humanas, fizeram surgir entre eles a terapia sistêmica de família. (RAPIZO, 

2002). 

Para Salvador Minuchin (1982) a Terapia familiar tem sua teoria fundamentada no fato de 

que o homem não é um ser isolado, mas sim, um ser ativo e reativo AO meio em que vive. O que 

ele carrega de experiência depende de componentes tanto internos como externos. 

Identifica-se então, que as influências e relações existentes entre o indivíduo e o outro, o 

meio e entre ele próprio, torna-o um ser de histórias e vivências, despertando assim o interesse da 

Terapia Familiar, que como já citado acima, baseia-se nas relações humanas. 

Com isso, Rosana Rapizo (2002) acrescenta que o homem não pode ser mais considerado 

como observador separado de um mundo independente e vulnerável. É criador e criatura do seu 

conhecimento, do mundo e do seu tempo.  

Em outros termos, partindo da afirmação de Rapizo (2002), a visão de um mundo objetivo, 

estável, previsível e determinista dar lugar a desordem, o acaso e a complexidade. O importante 
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nesta nova visão de homem e mundo são as relações, o contexto, o global, como também o 

singular da experiência humana.  

Neste caso, entende-se que o homem mesmo possuindo sua singularidade e carregando suas 

experiências individuais, sofre influências de um sistema denominado família, no qual cada ser 

pertencente deste sistema possui diferenças, que em muitos os casos são causadoras de conflitos.  

A terapia familiar ressalta que o seu trabalho não é em cima de conflitos individuais, mas 

sim, no conflito grupal, no conflito familiar. Pois o grupo possui características próprias que não 

só transcendem a soma, como dela se diferenciam. (SOUZA, 1997).  

Dentro da terapia sistêmica de família, estes conflitos têm repercussões tanto no 

funcionamento e dinâmica familiar, como na prática dos terapeutas de família. Pois, ainda 

segundo Rapizo (2002), estamos em um momento de grande questionamento sobre a própria 

definição de “terapia” e “terapeuta”, ou seja, em um momento em que a reflexão ética se faz 

fundamental. 

Como esses questionamentos são e serão sempre constantes, pois, faz parte da natureza 

humana questionar. Para se nortear melhor sobre a terapia familiar sistêmica é importante partir 

primeiramente da história. 

Grande parte dos fundamentos da terapia familiar surgiu do interesse que os profissionais 

mostraram pelo atendimento a pacientes esquizofrênicos em suas relações familiares. (OSORIO, 

VALLE, 2009). 

Em 1952, em Palo Alto, na Califórnia, Bateson conseguiu auxílio financeiro para estudar 

comunicação humana, como também ideias relacionadas à cibernética que mais tarde puderam se 

caracterizar como estilos terapêuticos e convidou alguns profissionais, dentre eles, Jay Haley e 

John Weakland para trabalharem neste projeto. (OSORIO, VALLE, 2009). 

Os pioneiros da terapia de família utilizaram o modelo mais objetivo da cibernética 

juntando a ele, a teoria de controle e da comunicação, fazendo surgir assim, uma teoria 

basicamente comportamental. Esta fase ficou conhecida como terapia de família de primeira 

ordem, pois, tinha ênfase na técnica, nos resultados, no controle e na eficiência das suas 

intervenções. (RAPIZO, 2002).  

Observa-se aqui, que ao tornar relevante a forma mais adequada de se trabalhar com o 

comportamento humano utilizando-se de técnica, controle e eficácia, confirmam-se então como 

já citado, um estilo terapêutico.  

Com isso, Bateson (1968) achou importante alertar para o perigo do uso dessas noções da 

cibernética de primeira ordem que podem interferir no comportamento humano. Ele acreditava 

que o controle na prática clínica, ignorava a circularidade e o funcionamento das relações 
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familiares. Além disso, o excesso de propósito, fazia com que os resultados e objetivos fossem 

mais importantes do que o processo e o funcionamento em si. (apud RAPIZO, 2002). 

Entende-se que utilizar apenas um estilo terapêutico e de certa forma, ser muito objetivo e 

diretivo apenas, acaba por excluir a espontaneidade das relações, que no caso é o que se tem de 

mais relevante durante o processo terapêutico. 

Sendo assim, Keeney e Allman (1982) e outros autores, partindo do pensamento de 

Bateson, propuseram uma terapia estética ao invés de pragmática, ou seja, uma terapia menos 

diretiva, um novo estilo, a chamada cibernética de segunda ordem. (apud RAPIZO, 2002). 

Rapizo (2002), conta que mesmo utilizando o referencial construtivista da cibernética de 

segunda ordem no trabalho com famílias, casais ou crianças, inúmeras vezes poderão ser usadas 

intervenções diretivas como um recurso possível.  

Ou seja, um estilo não exclui o outro. Utilizar-se da cibernética de primeira e segunda 

ordem no contexto terapêutico, dependerá da forma com que o indivíduo ou todo sistema familiar 

representará suas ações. 

Voltando para os fundamentos que fizeram surgir a Terapia Familiar, em 1954, o grupo de 

Bateson iniciou o projeto sobre os esquizofrênicos, denominado Projeto para o Estudo da 

Esquizofrenia. Don Jackson entrou no grupo passando a ser consultor e supervisor de 

psicoterapia com esquizofrênicos, que por sua vez, tornou-se um dos pilares da teoria sistêmica 

familiar. (OSORIO, VALLE, 2009). 

Em 1959, Don Jackson fundou o Instituto de Pesquisa Mental (MRI), fazendo despertar o 

interesse de outros profissionais, dentre eles Virginia Satir, que contribuiu com técnicas 

enriquecedoras para os trabalhos no MRI, mas deixou o grupo e fundou uma unidade para 

atendimento familiar nos Estados Unidos. Jay Haley vincula-se ao MRI em 1963, levando as 

ideias cibernéticas de Bateson, com quem havia estudado anteriormente, fazendo surgir à escola 

estratégica. (OSORIO, VALLE, 2009). 

Verifica-se então, que a partir do estudo das relações familiares com pacientes 

esquizofrênicos, aquele olhar que era direcionado apenas para o indivíduo sozinho, passa a dar 

ênfase às influências que este indivíduo sofre tanto da família, como do ambiente e de todo social 

pertencente. Com isso, cada ideia relacionada ao atendimento familiar, torna-se de extrema 

importância para o surgimento da Terapia Sistêmica, que por sua vez foi construída a partir de 

escolas. 

Salvador Minuchin desenvolveu a escola estrutural de família, pois seu interesse era pela 

forma com que as famílias estavam organizadas, em subsistemas, fronteiras entre as partes 

pertencentes à família e nas fronteiras entre a família e a sociedade. (OSORIO, VALLE, 2009). 
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Outra escola fundada em 1971 foi o Centro para Estudos da Familia de Milão, que tinha 

como fundadores, Palazzoli, Boscolo, Cechin e Prata. Este grupo de Milão foi considerado uma 

escola com abordagens distintas das demais, devido as suas características próprias, que na 

Europa foi identificada como Terapia Sistêmica. Atualmente é designada como sendo a Escola de 

Milão, uma vez que a terapia estratégica de Haley, a terapia comunicacional de Virginia Satir, a 

estrutural de Minuchin, a estratégica breve do grupo da MRI, todas são fundamentadas na teoria 

sistêmica. (OSORIO, VALLE 2009). 

Beels e Ferber, em 1969, publicaram um trabalho, no qual diferenciavam as características 

das escolas de terapia familiar, partindo do princípio de como o terapeuta se posiciona frente à 

família. Desse modo, existem os condutores que tem o propósito de levar a família a adotar seus 

objetivos, os reatores que procuram dar uma resposta ao que a família lhe apresenta sem colocar 

os seus objetivos em questão, os reatores analistas que se utiliza da interação familiar entre si e 

com ele e os reatores puristas que usa a teoria da comunicação para mudar o sistema. (apud 

SOUZA, 1997). 

Apesar do surgimento de várias escolas de terapia familiar, tais como a contextual, a 

integrada e a antropoanalítica, a tendência entre elas é diminuir as restrições, para que se possa 

ter uma visão mais global da realidade familiar e para que diferentes escolas e contribuições 

sejam necessárias no contexto da terapia. (SOUZA, 1997). 

Saber desses pressupostos da terapia familiar sistêmica é o ponto de partida para analisar as 

relações familiares de idosos em situação de dependência. 

A prática clínica utilizada na terapia familiar com o idoso e sua família a partir das escolas 

citadas anteriormente, dependerá de como essa demanda será trazida.  

Com tudo, segundo Anna Souza (1997), a terapia familiar em suas diferentes formas, tem 

sempre como objetivo principal buscar o funcionamento mais adequado a todo o sistema. Ou 

seja, o terapeuta ao atender uma família, deverá trabalhar no sentido de fazê-la senti-se melhor, 

diminuindo seu sofrimento, a partir de novos jeitos de comunicação e interação que resultem no 

bem-estar de todos e de cada um individualmente.  

 

4. DEPENDÊNCIA E REESTRUTURAÇÃO FAMILIAR 

 

O idoso que mantêm autonomia, independência e envolvimento ativo com a vida pessoal, 

com a família, com os amigos, com o lazer e com a vida social revela-se estar vivendo uma 

velhice bem-sucedida. Porém o número de pessoas capazes de atingir completamente esta fase é 

muito pequeno, porque o alcance de tal resultado pode ser afetado pela genética, estilo de vida ou 

até mesmo pelas condições socioeconômicas e culturais. (NERI, YASSUDA, 2004). 
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Com isso, impedimentos à funcionalidade, aumentam a vulnerabilidade e a possibilidade de 

adaptação fica comprometida. Esta vulnerabilidade está ligada a velhice que sendo acompanhada 

de causas genéticas e ambientais, torna-se compatível ao conceito de fragilidade. A fragilidade é 

caracterizada pelo agravamento de doenças que acompanham o envelhecimento humano ou de 

doenças irreversíveis típicas da velhice que podem estar associadas a eventos biopsicossociais e 

que se agravando ou não, relaciona-se com a perda da independência e de autonomia. (NERI, 

YASSUDA, 2004). 

 Segundo Goldfarb (1966), a perda da capacidade funcional, ou até mesmo as doenças 

irreversíveis como já citado, fazem com que a questão da dependência assuma o primeiro plano 

nas relações intergeracionais, que dependendo do tipo de família pode envolver ou não reversão 

de papeis. (apud CARTER E MCGOLDRICK, 1995). 

 Estas questões de dependência necessitam de uma aceitação por parte do idoso, ou melhor, 

é necessário que o idoso colabore, aceitando sua situação de vulnerabilidade e se permitindo ser 

dependente quando necessário, tomando para si, mesmo que seja temporário, o papel de filho. 

(Blenker, 1965 apud CARTER e MCGLODRICK, 1995). 

 É importante ressaltar que é muito difícil não somente para o idoso, mas para qualquer 

indivíduo que anteriormente encontrava-se na posição de provedor e responsável familiar, aceitar 

o papel de filho e de certa forma submisso, sendo uma responsabilidade a mais para uma família 

já estruturada.  

 Falar sobre a aceitação da dependência para o idoso implica em destacar questões sobre 

prevalência de patologias crônicas neste grupo etário. Para Llera e Martin (1994) essa 

cronicidade identificada na maioria dos idosos necessita ser mais especifica para ser bem 

avaliada, já que as doenças crônicas podem ser incapacitantes ou não. Com isso, faz-se 

necessário classificar a incapacidade em graus de dependência que podem ser leve, parcial ou 

total. É exatamente o grau de dependência que determina os tipos de cuidados que serão 

necessários. (apud CALDAS, 2003). 

 O método de avaliação funcional que é aplicado na prática geriátrica, para determinar ou 

não a utilização de recursos como a psicoterapia, também é utilizado para avaliar o grau de 

dependência. Sua função ainda que o idoso apresente limitação física, metal e social é baseada na 

capacidade de execução das atividades diárias, que se dividem em: atividades básicas da vida 

diária, como alimentar-se e vestir-se; as atividades instrumentais da vida diária que se caracteriza 

pela realização de tarefas domesticas; e as atividades avançadas da vida diária, que são ligadas a 

automotivação, como trabalhar e praticar exercícios físicos. (CALDAS, 2003). 

 Observa-se então que o idoso capacitado a realizar as atividades básicas diárias como 

também as instrumentais, pode vivenciar uma dependência familiar de menor grau, porém a não 

realização de nenhuma destas atividades inclusive as atividades avançadas, pode gerar um grau 
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elevado de dependência. É ai que o processo terapêutico pode ser indicado como recurso de 

suporte para o idoso e/ou sua família.  

 É importante ressaltar que o idoso pode viver bem nesta fase da vida, utilizando-se da sua 

capacidade de acionar recursos pessoais, estratégias de enfrentamento e de controle, 

independente da presença de doenças e sintomas afetivos e sociais. (NERI, YASSUDA, 2004). 

 O crescimento significativo da população idosa faz surgir novas demandas e aumentar a 

necessidade de resolução para novos problemas. Prova disso é que em países como o Brasil, as 

necessidades decorrentes do envelhecimento costumam afetar o sistema de saúde, econômico e 

político. (NERI, YASSUDA, 2004). 

 Além de alterar a economia, a saúde e a política de um país o envelhecimento populacional 

seja por déficits cognitivos, doenças crônicas, doenças progressivas e limitações funcionais os 

diferentes tipos de incapacitação que geram dependência, exigem também nos ajustamentos da 

estrutura familiar. (CARTER E MACGOLDRICK, 1995). 

 A reestruturação familiar acontece muitas vezes em decorrência do processo de 

dependência. À medida que o indivíduo vai desenvolvendo algum tipo de doença ou limitação, 

torna-se vulnerável e de certa forma incapaz, é ai que as mudanças de papéis na família vão se 

destacando. (CALDAS, 2003). 

 Essas mudanças de papeis como já citadas, são caracterizadas pelo fato do idoso em 

situação de dependência, deixar o seu papel que antes era de responsável familiar, para tornar-se 

“filho” dos seus filhos. 

 Cuidar de um familiar idoso nos dias de hoje, está ficando cada vez mais difícil. Pois, a 

maioria dos cuidadores são mulheres, que muitas vezes trabalham fora de casa. O núcleo familiar 

está cada vez menor e com isso, as atividades de cuidados não podem ser divididas 

exclusivamente entre os familiares. Além disso, os jovens pertencentes a essas famílias, na 

maioria das vezes não entendem a responsabilidade de cuidar de um idoso e não se 

disponibilizam para ajudar, o que acaba por aumentar a carga de esforço físico e mental do 

cuidador. (CARTER E MACGOLDRICK, 1995). 

 Neste caso, não somente o idoso necessitará de atenção e cuidado, mas sim, toda a 

estrutura familiar. Caldas (1995), afirma que o trabalho físico, emocional e socioeconômico do 

cuidador de um familiar em situação de dependência é imenso. E o bom cuidado não deve ser 

esperado sem que o cuidador tenha sido orientado para isso. Seria de fundamental importância 

que profissionais de saúde treinassem e orientassem famílias que pertencem a esta nova 

estruturação familiar, deixando-as mais seguras. (apud CALDAS, 2003). 

 Fica claro então, que familiares e profissionais encarregados do cuidado com o idoso 

deverão buscar ajuda em serviços psicológicos no âmbito da informação, do desenvolvimento de 
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habilidades e o restabelecimento do bem-estar psicológico e físico. Devendo-se pensar em ações 

multiprofissionais, como a fisioterapia, fonoaudiologia e enfermagem que junto com a psicologia 

clínica, podem oferecer ajuda e cuidado aos idosos em casos de dependência. As mesmas 

profissões, atreladas à psicologia educacional e comunitária também podem oferecer alternativas 

de ajuda aos familiares de idosos em situação de dependência, organizando grupos de apoio 

emocional, de informação e de autoajuda. (NERI, YASSUDA, 2004). 

 

5. O IDOSO E SUA FAMÍLIA EM TERAPIA 

 

 Os sintomas aparentemente psicológicos de um membro familiar são o que habitualmente 

leva uma família à terapia. Este membro é o paciente o qual a família caracteriza como portador 

do problema ou sendo o próprio problema. Mas, quando uma família põe um rótulo em um dos 

seus membros como “o paciente”, os sintomas do paciente identificado podem ser 

compreendidos como um recurso de um sistema em manutenção ou de um sistema mantido. 

(MINUCHIN, 1982).  

 Os sintomas podem representar uma disfunção familiar. Ou podem ter surgido em alguém 

da família, em razão de circunstâncias de sua vida particular e, então, terem sido apoiados pelo 

sistema familiar. Em qualquer caso, o consenso familiar de que uma pessoa é o problema indica 

que, em algum nível, o sintoma está sendo reforçado pelo sistema. (MINUCHIN, 1982).  

 Aparentemente com a maioria dos idosos estando num momento de prolongamento da 

vida, ou seja, vivendo mais, os sintomas decorrentes de doenças físicas e mentais, separação ou 

até mesmo a viuvez, podem estar associados à fragilidade advinda do envelhecimento, que por 

sua vez podem causar uma disfunção familiar. Com isso, o idoso torna-se dependente e 

vulnerável as diferentes situações da vida, necessitando assim, tanto do apoio familiar como de 

cuidado terapêutico. 

 Tendo em vista a família como um sistema em interação com seu ambiente, várias formas 

de atendimento terapêutico foram se definindo. Com isso, um estudo desenvolvido por Eschiletti 

Prati e Koller (2007) mostrou que a formação em terapia familiar tem como objetivo, uma 

postura irreverente no que diz respeito a teoria, ou seja, conhecer profundamente diversas escolas 

como a estratégica, que enfatiza o poder na relação terapêutica, ou a estrutural que valoriza a 

estrutura familiar, de modo a construir uma forma pessoal de atender as famílias. (COUTO, 

PRATI, FALCÃO E KOLLER, 2008). 

 Sendo assim, fica clara a ampliação de modelos terapêuticos, uma integração entre os 

mesmos e a liberdade que os terapeutas familiares terão na prática com os diversos sistemas 
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familiares que buscam atendimento psicoterapêutico. (COUTO, PRATI, FALCÃO E KOLLER, 

2008).  

 A função do terapeuta é ajudar o paciente identificado e a família, facilitando a 

transformação do sistema familiar. É importante que o terapeuta se una a família colocando-se 

como líder, para descobrir e avaliar a estrutura familiar subjacente e assim, criar circunstâncias 

que permitirão a transformação desta estrutura. (MINUCHIN, 1982). 

 Com isso, se na procura por tratamento terapêutico o paciente identificado for um idoso, 

Elvira Wagner (1986) conta que é muito importante que haja um trabalho em conjunto com o 

psicólogo, a família, a equipe e o idoso não somente na clínica, mas também no convívio 

familiar. É preciso que a família esteja informada e orientada a respeito da situação do idoso. 

(CUNHA; WAGNER; JALFEN 1986). 

 Conhecendo toda a situação que leva o idoso e a própria família a buscar tratamento, fica 

claro que a ajuda familiar irá colaborar tanto no trato físico como psicológico a depender da 

demanda. Quando não se tem conhecimento prévio de toda situação, acontece que a família 

consequentemente agirá de forma desfavorável ao tratamento terapêutico, porém não sendo de 

forma intencional. (CUNHA; WAGNER; JALFEN 1986). 

O psicólogo tem diversas possibilidades de trabalho numa equipe multiprofissional que lida 

com os idosos. Este trabalho pode estar relacionado com o atendimento do paciente idoso, com a 

família do idoso que está sendo atendido e com os integrantes da própria equipe 

multiprofissional. (CUNHA; WAGNER; JALFEN 1986, PAG 6). 

O trabalho com idoso em uma perspectiva da abordagem sistêmica permite uma vasta gama 

de representações das intervenções trabalhadas pelo terapeuta.  

Segundo Ferreira e Falcão (2006), na terapia individual sistêmica com o idoso, realizada a 

partir de demandas como aposentadoria, viuvez, divorcio dentre outras, existem crenças 

negativas de que o tratamento psicoterapêutico na velhice é impossível de evoluir, em muitos os 

casos devido a sensação de finitude que alguns adultos da terceira idade carregam. Porém, 

através de uma conduta terapêutica preventiva, alicerçada na ótica da interdisciplinaridade, a 

psicoterapia pode favorecer um presente e um futuro mais criativos, uma vida mais satisfatória ao 

sujeito, bem como respostas sobre os vários aspectos do processo de envelhecimento e da 

velhice. (apud COUTO, PRATI, FALCÃO E KOLLER, 2008).  

 Já na terapia familiar com membro idoso, que em muitos os casos é realizada com famílias 

em estado disfuncional devido ao cuidado e responsabilidade que se deve ter com o familiar 

idoso fragilizado, para Andolfi e Ângelo (1989), as intervenções abrem portas de acesso a antigos 

mitos e legados familiares. O mito compõe a história da família, destacam elementos e indicam 

formas "possíveis" de narração da história. Num mito coexistem elementos de realidade e 
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fantasia que, juntos, contribuem para a construção de uma narrativa adequada para suprir a 

necessidade de dar um sentido ao que acontece de forma ambígua ou casual na história familiar. 

(apud COUTO, PRATI, FALCÃO E KOLLER, 2008).  

 Ainda segundo Andolfi e Ângelo (1989) o desenvolvimento do mito familiar parece ter sua 

base em problemas não resolvidos de perda, separação, abandono, entre outros. Neste caso, a 

impossibilidade de ser bem-sucedido nos estudos está relacionada a uma vida de fracassos e 

sofrimentos, na qual o trabalho braçal é a única oportunidade de sobrevivência. A transferência 

intergeracional e transgeracional dos mitos determina o surgimento e evolução dos papéis 

comuns e esperados em cada sistema. (apud COUTO, PRATI, FALCÃO E KOLLER, 2008).  

 Para Sad (2001), fazer uma revisão sobre a própria vida, utilizando-se das lembranças de 

forma intencional, pontuando os eventos relevantes, avaliando a sua própria existência e os 

significados dos acontecimentos, é um jeito importante para tentar alcançar o equilíbrio 

psicológico na velhice, pois, é nesta fase que o senso de finitude se sobressaem. Essa avaliação 

da vida motiva o autoconhecimento que por sua vez resulta na auto-aceitação. (apud COUTO, 

PRATI, FALCÃO E KOLLER, 2008).  

 Infelizmente, apesar de se ter várias representações de intervenções clínicas com idosos 

além dessas já citadas, na psicologia clínica exercida nos moldes tradicionais, há poucas 

possibilidades de atuação para os psicólogos, pois, ainda não existe opinião formada na clientela 

em relação à validade ou à possibilidade de realizar essas intervenções psicoterapêuticas com 

idosos. A clínica exercida de forma individual e privada é cara para uma população relativamente 

pobre, caso da maioria dos idosos e o serviço público não oferece atendimento psicológico, muito 

menos a idosos. Com isso, os psicólogos precisarão adaptar-se criativamente a este contexto. 

(NERI, YASSUDA, 2004). 

 Utilizando-se de criatividade e empenho, os psicólogos poderão observar como resultado 

da terapia, as transformações na dinâmica familiar. As mudanças são fruto de um conjunto de 

expectativas, que mobiliza o comportamento dos seus membros. Consequentemente, a mente 

extracerebral de cada membro é alterada e a sua vivência pessoal muda. Esta modificação é 

significativa para todos os familiares, mas particularmente para o paciente identificado, que é 

liberado da posição desviante. (MINUCHIN, 1982). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A produção deste artigo possibilitou perceber a importância que a Teoria Sistêmica tem no 

cuidado de famílias, que por conta do envelhecimento de um ou mais membros idosos precisam 

se reestruturar para se adequar à nova dinâmica familiar. 
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 A vivência desta última fase da vida é também acompanhada de influências biológicas, 

sociais e culturais, que podem ser negativas quando existe a vivência de limitações, que de certa 

forma excluem a autonomia e a independência do indivíduo. 

 Essa perda de autonomia em outras palavras denomina-se como dependência. 

Denominação essa que a partir dos estudos feitos, trazem consequências tanto para o indivíduo 

dependente, no caso o idoso, como para sua família, que se vê designada a mudar sua rotina e 

dinâmica em prol de dar cuidado a um familiar em dificuldade. 

 As consequências da situação de dependência de um idoso podem ser descritas a partir da 

sensação de finitude que o idoso tem, passando pela angústia da perda da capacidade de 

realização de atividades básicas até o esforço físico e mental de um ou mais familiar responsável 

pelo cuidado deste idoso. 

 Neste caso, foi visto que o idoso necessitará aceitar sua situação de dependência como 

também o familiar cuidador deverá aceitar esta função e adaptar-se as mudanças nas relações 

familiares. 

 É importante considerar que esta designação por parte da família ou de apenas um familiar, 

que na sua maioria são mulheres, em tornar-se cuidador, só poderá ser bem sucedida se a mesma 

estiver preparada tanto fisicamente, como emocionalmente. 

 Um método interessante para ajudar neste cuidado com o idoso é a avaliação funcional que 

não é um recurso psicológico, mas serve para determinar ou não a utilização deste recurso. É 

utilizado na prática geriátrica e possibilita a delimitação do cuidado que se terá com o idoso 

dependente. Pois a partir da avaliação das capacidades de realização das atividades diárias do 

idoso, irá considerá-lo mais ou menos dependente e será possível pensar estratégias mais 

singulares para cada caso. 

 A terapia familiar sistêmica realizada com o idoso e sua família mostrou-se como 

estratégia importante para dar suporte emocional a famílias em situação de dependência, apesar 

das dificuldades existentes na prática com este público. 

 Dificuldades que podem ser representadas primeiramente pela pouca procura de indivíduos 

idosos aos atendimentos psicoterapêuticos, idosos esses que na sua maioria possuem poucos 

recursos financeiros e que de certa forma são prejudicados pela tradição dos atendimentos 

clínicos que são realizados quase que na sua totalidade em consultórios particulares.  

 Além disso, a existência de crenças negativas a respeito do tratamento psicoterapêutico na 

velhice devido ao senso de finitude, como também a falta de validação das intervenções clinicas 

com idosos, são aspectos que dificultam o processo terapêutico em si. 

 Porém, apesar de todos os problemas citados acima, é viável dizer que a Terapia Familiar 

Sistêmica pode contribuir para uma melhora na qualidade de vida do idoso e da sua família, 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 06.07.2014 

 
 

Renata Reis Pereira 14 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt   
 

como também possibilita o prolongamento das relações geracionais, aumenta a expectativa de 

vida e permite que a disfunção na dinâmica familiar dê lugar a um bom relacionamento. 

 Tendo em vista que aspectos sobre a dependência de um familiar idoso, descrito e 

analisado a partir da perspectiva da teoria e terapia sistêmica, é importante que outros estudos 

sejam realizados sobre o tema, para que profissionais como terapeutas tenham mais auxílios para 

trabalharem com a questão da dependência familiar no contexto da clínica.  
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