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VIVÊNCIAS EMOCIONAIS DE IDOSOS DIABÉTICOS EM TRATAMENTO AMBULATORIAL

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018), estima-se que em 2060 um em cada quatro
brasileiros terá 65 anos ou mais. Este aumento da proporção acarreta a elevação dos casos de doenças crônicas
não transmissíveis (DCNT). Dentre a ocorrência de doenças crônicas, destaca-se o Diabetes Mellitus Tipo II (DM2).

Os indivíduos acometidos tendem a ter seu estado de saúde atual deteriorado, por se tratar de uma doença
progressiva, quando complicações devido ao mau controle glicêmico começam a surgir (Silva, Lopes, Feitosa, Sousa
& Oliveira, 2017). As alterações podem comprometer o curso e a administração da doença, de modo a interferir
nas vivências emocionais destes indivíduos.
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1. João

1.1 SAT

As questões emocionais não são relatadas por João, a autopercepção em relação à doença diz respeito apenas às

mudanças de hábitos comportamentais e alimentares

No presente projeto buscou-se compreender e analisar as percepções e vivências emocionais de idosos portadores
de DM2.

Trata-se de uma pesquisa descritiva, transversal de multicasos, com grupo único e de abordagem qualitativa. A
amostra é composta por 2 idosos, sendo um homem e uma mulher, oriundos do Ambulatório de Diabetes do
Hospital das Clínicas da Faculdade Medicina da Universidade de São Paulo (HCFM-USP). Foi utilizado um
questionário com perguntas relativas aos dados de caracterização sociodemográfica, entrevista semidirigida,
Teste de Apercepção Temática para Idosos (SAT) e Questionário desiderativo.. CAAE:68825417.5.0000.0089.
Número do parecer: 2.144.289

1.2 Desiderativo
na Primeira Dissociação Instrumental João interpretou a consigna como uma investida à integridade do ego, pois
não conseguiu elaborar defesas apropriadamente.

2.Ana
2.1 SAT
O conteúdo apresentado por Ana possui duplo sentido, pois ela expõe sentimentos ambíguos que se referem
tanto à doença enfrentada por ela quanto a tristeza que sente.

2.2 Desiderativo
Na Primeira Dissociação Instrumental Ana sentiu a consigna do teste como um ataque concreto a integridade do
ego e não conseguiu estruturar as defesas adequadamente.

Destacam-se os conteúdos associados à privação, restrição em relação ao estilo de vida que levava anteriormente,
limitações e a relação com os familiares. A técnica projetiva SAT e Questionário Desiderativo contribuíram de modo
relevante para esta pesquisa, pois eles possibilitaram a emersão de conteúdos latentes relacionados ao DM2, que
não puderam ser atribuídos de modo manifesto, servindo como mediadores e facilitadores nesses aspectos.
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