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R E S U M O 

Esta pesquisa aborda o estudo do desempenho do psi 

cólogo e as relações iatrogênicas na Instituição Hospitalar. 

Foi realizada durante os anos de 1989 e 1990 uma 

pesquisa-ação, numa unidade hospitalar da rede oficial de Sa 

úde, do Estado do Rio de Janeiro. 

Como fundamentação teórica, o estudo apoiou-se nas 

teses, entre outras, de Renê Barbier, Ivan Illich, H. Ferra

ri, Isaac Luchina e Michael Balint para facilitar a compree~ 

são do significado da Instituição, das relações iatrogênicas 

e da relação médico-paciente. 

Trabalhando numa equipe de profissionais ligados 

ao Serviço de Psicossomática desenvolvemos atividades que en 

volvessem aspectos psicológicos psicodinâmicos da relação as 

sistencial entre a equipe interdisciplinar e o paciente, en

focando mais intimamente o papel do médico no seu ATO de as

sistir. 

Analisando o Hospital Geral, enquanto Instituição 

e todas as relações que ali se efetivavam procurou a pesqui

sa identificar os discursos e as práticas que perpassavam os 

diferentes segmentos da própria Instituição. 

A abordagem dialética foi o instrumental básico des 

te trabalho e o estudo de casos clínicos apresentados ofer~ 

ceu-nos além de uma reflexão sobre o cotidiano hospitalar, u 

ma proposta de ação oriunda da análise dos mesmos. 

Dos quatro casos estudados, dois relativos a cri

anças e dois a adultos (atendidos na enfermaria de cirurgia 

VII 



infantil e no ambulat6rio do Serviço de PSicossomitica,re! 

pectivamente). tornou-se mais evidente que a atuação do psi, 

c610go deve ser encarada n50 como uma alternativa de traba 

lho, mas sim como função imprescindível no desenvolvimento 

da relação médico-paciente. 
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S U M M A R Y 

This research aboards the study of the psycho1ogist' 5 

deve10pment and the iatrogenie re1ations of the hospital 

lnsti tution. 

A "researeh-aetion", wa.s put into practiee during 

the years of 1989 and ]990 in a hospital unit of an offieia1 

hea1th establishment of Rio de Janeiro state. 

As theoretie basis, the study supported itself on 

the thesis of Renê Barbicr, Ivan Iilich, ~. Ferrari, Isaae 

Luchina, Miehael Balint among others. in order te faeilitate 

the comprehension of the meanini-cf the Institu~ion,of the 

iatrogeI?-i,e relations and of the doetor-patient relation. 

Working in a team of professiona,l people cOTh"'1ected 

with the psychosomatie unit, wc developed some aetivities 

which would refer to psychodinamic rsyehologieal aspeets 

of the assistent relation· between the interdiseiplinary group 

and the p~tient, foeussing more intimatly the role of the 

doctor and his ACT of assisting. 

Analising the General Hospi. tal, as an Insti tution 

and alI the relations whieh oecured there, the research 

tried to identify the speaehes and the performances whieh 

went through the different segments of the Institution itself. 

The dialetie approueh was the basie instrument of 

this work and the study of the cli!1ie cases presented offered 

us, besides a reflexion on the every day hospital routine, 

a proposal of aetion based on the analysis of the same. 
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Of the four occurences examined - two relating to 

chi ld ren and two to adu 1 t s, (tend ed in the infantile su rgery 

ward and in the psychosomatic clinic respectively)it became 

more evident that the psychologist's performance must be 

faced not as an alternative of work, but as an indispensable 

function in the development oí the doctor-patient relation. 
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I N T R O D U ç Ã O 

"No mundo em que vivemos, as Instituições sociais 

assumem, cada vez mais. uma importância maior no cenário de 

nossa realidade. Estas abrigam. no seu interior, diferen -

tes áreas do conhecimento e matizes diversas do relaciona -

mento humano. 

Na sociedade ~ com sua giga.ntesca engrenagem social, 

política. econômica e histórica inserem-se as Instituições 

como proje~ões dos objotos e das políticas de governo. En

tre estas Instituições. sem dúvida alguma, é o Hospital uma 

das que apresentam um grande comprometimento com a are a e 

setores múltiplos da natureza humana. O eixo condutor des

te campo é a saúde, como mola propulsora e esteio de todo 

um processo que visa ao equilíbrio da pr6pria vida. 

Ocorre, entretanto, que nesta Instituição além da 

saúde pretendida por todos.instaura-se a doença que passa a 

ser objete das atenções e dos problemas cruciais. Correla

to i doença, ergue-se o aspecto assistencial, pedagógico e 

assumem, nesse instante. posiçâo de enorme cuidado, as rela 

ções instituído e instituinte, instituição e doente, médico 

e paciente. 

Por esse crivo relacional passam inúmeras fontes 

produtoras do diagnostico das "crises" ou dos resultados das 

"conseqüências" identificadas. Queremos dizer que a Inst.i 

tuiçâo hospitalar desenvolve todo um discurso explícito oh 

servado através de suas normas. de seus códigos, de suas re 

soluções. como um discurso implícito que emerge do "status 
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quo" e da forma como sao concebidas e desenvolvidas as rela 

çoes. 

Durante muitos anos tomou corpo próprio a figura 

dd m;dico como maestro que rege a orquestra dos instrumen -

tos do bem e da saúde. O paciente,beneficiário dos sons e 

resultados obtidos,teria melhor e maiores chances de retor

no a seu equilíbrio pessoal qu~ndo ficasse clar~ a dedica -

çao e relacionamento do m~dico que o assistiu. 

Hoje, na Instituição hospitalar, torna-se impres

cindível a figura do psicólogo que aliando' os conhecimentos 

pertinentes ao seu "saber"pode inte'ragir com toda. a equipe 

de saúde em prol da vida do paciénte. Nesse monento nao se 

torna um objeto significativo a doença, a crise, o problema 

detectado. mas o paciente, o doe~te. o homem com toda a sua 

dor, a su~ angústia, a sua pr6pria exist~ncia~ 

O psicólogo, artífice das relações que estabelece 

nessa sociedade, arquiteto que procura ajudar na construção 

da própria pessoa, na sua magnitude de relação humana esta 

belece com o paciente uma integração maior que se inicia p~ 

10 problema, pela doença, pelo fato que o levou i Institui-

,ção e caminha para que este mesmo paciente colabore na "su

peração" de 'sua própria enfermidade. 

~ de suma importância conhecer, então, os discur

sos que ocorrem numa Insti~uição hospitalar que tanto podem 

ser caracterizados como iatrogênico, argumentativo ou mono

lógico-arbitrário. O psicólogo, dando voz e vez ao pacien-

,te, procurando compreender o drama por ele vivido através 
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das tramas de relações que se estabelecem na Instituição, por 

certo, será um profissional atento a saber ouvir, saher de-

codificar, saber interpretar. De posse dos dados, a partir 

da "escuta" do paciente, discutirá com os demais membros da 

equipe de saúde os caminhos viáveis ou os atalhos existen -

tes para a discussão das causas diagnosticadas. 

Infelizmente, o que ocorre em nossos dias -e que 

além do paciente, o hospital, enquanto Instituição,estâ mui 

to'aoente~. Suas relações de poder, as ambigfiidedes,as cen

tradições nas falas técnico-cientfficas, ~s 6rganjzaç6es au 

tõmatas no relacionamento humano, fizeram ~om que o doen-

te se apresentasse em estado de ~esprovimento de sua "auto-

nomia". 

As pesquisas atuais apontam-nos que a"medíc.lna [1si 

cossomática esti i procura, cada vez mais, de um entendi~en 

to maior da sua concepçao e características, ou seja,de s~a 

própria identidade. O psicólogo pode propiciar recursos p~ 

ra esse e outros segmentos dos diagnósticos médicos. 

Procuramos contribuir com este trabalho para as 

possíveis reflexões de uma prática, numa Instituição hospi

talar, que não seja iatrogênica. 

As Unidades e desdobramentos dos capítules per ti-

nentes tentam clarificar, basicamente, tris pontos básicos: 

a instituição, os profissionais e as relações que são efeti 

vadas com o paciente. 

Pretendemos identificar o Hospital,en4uanto Insti 

tuição, desvelando sua estrutura, seu funcionagento, os 

espaços existentes para suas práticas e o desenvolvimento dos 

· . 
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aspectos emergentes. 

As relações sao trabalhadas através das aborda

gens distintas, ressaltando tanto o aspecto da transferên

cia como da contratransferência no trabalho institucional. 

O médico é entendido por nós como o primeiro objeto de trans

ferência do paciente. 

Aos profissionais atuantes na Instituição Hospit~ 

lar é dedicado um estudo de relevante importância destacan

do desde a interconsulta médico-psicológica até a açao dos 

diversos protagonistas que atuam na Ins~ituição. 

Com o aprofundamento teórico, atrav~s das contri 

buições de Winnicott, ~uchina e Balint entre ourros, preten 

demos alcançar o centro de nosso estudo - o paciente. Este 

apesar de "sofrer" de algum fator que impeça o equilíbrio 

de saúde de5~jado, com sua história de vida, e a interpret~ 

ção dos fatos, poderá ajudar na superação do sofrimento, es 

tabelecendo no receituário do cotidiano a compreensao do 

significado da dor, da perda, do próprio significado do (re) 

viver. 

Trataremos inicialmente das hipóteses de trabalho 

e de algumas cons iderações metodo lógicas de sta pesqtllsa-ação. 

Dedicaremos a Unidade I ao estudo da Instituição, 

sua caracterização e conceitualização com seus três momen -

tos: instituído, instituinte e institucionalização. 

A Unidade 11 destinar-se-á ao aprofundamento dos 

mecanismos que atuam mediando a relação médico-paciente. A

nalisaremos as iatrogêneses que se efetivam no discurso e 
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na realidade institucional. Visamos propor, atrav~s da ani 

lise do papel do interconsultor, possíveis alternativas de 

trabalho. Enfocaremos aspectos da assistência institucio

nQI hospitalar com sua realidade dicot6mica implíc{ta: a as 

sistência e a anti-assistência. 

Caracterizando e nomeando algumas rotinas dos pr~ 

cedimentos m~dicos apontaremos, no sentido de evidenciar, que 

o psic610go tamb~m pode vir a ser o sujeito da transferên

cia dos conteúdos do paciente. 

Comprometidos com uma visão holística do que en

tendemos por safide estudaremos na Unidade rrr quatro ca -

sos ciínicos, dois dos auais foram vivenciados na enferma

ria de Cirurgia rnÍantil e os outros dois no Serviço (ambu

latorial) de Psicossomitica do Hóspjtal. 

O estudo das várias modalidades de iatrogenia que 

encontrarrlOS na rede hospitalar é um campo bastante fecundo. 

Desta forma não pretendemos esgoti-lo nesta exposição, mas 

pontuar "saídas" possíveis a fim de encorajar demais profi~ 

sionais da irea "psi" a se enfronharem nesta árdua batalha. 



- ... 
CONSIDERAÇOES METODOLOGICAS 



1 - O Problema de Pesquisa e as Hipóteses de Trabalho 

o problema a ser pesquisado bas~ia-se nas seguin 

tes questões: conhecimento de uma instituição; o trabalho 

com os grupos dela participantes; a análise de casos indi

viduais tratados em enfermarias ou em nível ambulatorial; 

a reflexão sobre as relações que se constituem na institui 

çao e a busca por um compromisso com as forças instituln -

. tes. Visamos atuar com uma práxis que dê conta das diferen

tes modalidades dos discursos e das vivências institucio -

nais. 

As hipóteses que norteiam estas quest0es sao: 

a) Apesar da intensidade de congressos. simp6-

sios, seminários, reuniões acadêl!licas que ocorrem sob um pa 

radigma de colóquio interdisciplinar~ onde tanto o conhc'ci 

mento comum como o conhecimento científico sao cons:dora

dos, nao podemos pressupor que na prática tal democracia se 

·dê. 

Estamos diante de um sistema onde numa relação as 

sistente-assistido, o diálogo só se procede quando ambos 

"falam a mesma língua", ou passaram pela mesma educação de 

formação de hábitos. Os membros das classes populares ac~ 

bam muitas vezes sendo afastados pela distância lingüística. 

Este fato caracteriza a coincidência ou não dos discursos 

em função de uma pretensa intenção de atendimento "eficaz" 

que denominaremos de d~~cu~~o ~a~~ogên~co. 

b) Há um segundo discurso que chamaremos de a~g~ 

men~a~~vo que pode ser identificado pelos profissionais que 
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desejam questionar a ordem instituída na sociedade moderna. 

g aquele onde a anilise da ideologia, considera tanto o dis 

curso onde são articuladas as representações como as ativi 

dades efetuadas pelo indivíduo, ou de outra forma, podemos 

enuncii-Io a través de duas ques tões bisicas: - Como será uma 

forma alternativa de apreender as relações assistente-as -

sistido? Como o social atua sobre o indivíduo e come este 

volta-se para o social? 

O investimento se di neste momento na construção 

de uma ordem social que privilegie a pulsão de vida, a sa6 

de, o amor, a liberdade, o desejo de erguer uma autonomja 

frente a uma possibilidade de escolha. 

c) Hi um outro discurso a que nomearenos de mono 

.f.õg..i..c.o-aJtb.i..tJtâ.Jti..o e se refere àquele que só se articula com 

. o conhecimento cie~trfico-tecnológico e com a çnipot~ncia 

dos técnicos que em se filiando a esta forma de agir, man 

têm uma relação de dominação do homem pelo homem. 

Todas estas formas de ser refletem um pensamento, 

uma ideologia própria de se encarar os fatos, e se encon -

tram numa rede frigil que pode romper a qualque~ instante. 

Cabe posicionarmo-nos e lutarmos pelo que consideramos mais 

humano, na excelência do termo. 

g através desta perspectiva que pretendemos ex

por, teorizar, participar de forma ativa das dinâmicas in

ter-relacionais que se dão na Instituição às quais podemos 

ter acesso através dos casos que nos são encaminhados, das 

interconsultas que mantemos. 
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1.1 Momentos da Pesquisa 

Com base nas orientações teóricas que serao expo~ 

tas a seguir, p\ropomos três momentos a partir dos quais ana 

lisaremos os discursos institucionais. 

o p~imei~o momento será destinado a historicizar 

e contextualizar os discursos e as práticas, tentando com-

preender que forças os fazem funcionar nas instituições, co-

mo lutam entre si, como os processos de manutenção do ins-

tituÍdo e o movimento instituinte se valem deles. Referi-

mo-nos pois, i Análise Institucional, sob o ingulo da aná

lise técnica dos· discursos e das práticas, verificando a 

identificação destes, tendo como hipótese os "tipos" de dis 

cursos citados, i sua contextualização, em termos das "for -

ças" que os motivam concretamente e i sua histnrização, ou 
-

seja, remontando i sua construção na história desta ins-

tituição sempre correlacionada com a história de nossa so-

ciedade c perpassando a instituição "objeto" de pesquisa. 

Quanto aos grupos envolvidos no processo de aná-

lise institucional, eles estariam debatendo esses discur-

sos e sua contextualização histórica, o que cs ajudaria a 

encontrar um primeiro nível de interpretação do -seu pro-

prio processo de institucionalização. 

Se o primeiro momento contextualiza e historici-

za os discursos iat~ogênic.o, a/tgumenta.:t~vo e mono.e.õgic.o-a~ 

bit~ã.~io, o .segundo momento investiga os seus efeitos con

cretos no interior do processo dialético, os quais, vistos 

no foco da práxis institucional, mostrarão suas articula-

ções com saberes e ideologias vigentes no social "maior", 

assim como, com a conjuntura sócio-econômica e política que 
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move e sustenta as instituições analisadas. -Como se ve.e~ 

te momento dá continuidade à análise institucional, estan

do intimamente ligado ao primeiro, pois não será através das 

generalizações que conheceremos o real particularizado,mas 
I . 

mantendo uma perspectiva eminentemente crítica e reflexiva 

a respeito do "cenário" onde as forças e tendências reais 

desenvolvem-se, estendendo-se tal "cenário", como dependen 

te do momento histór~co, de determinações econômicas ,da par 

ticipação coletiva, da técnica etc. 

No te~cei~o momento há a tentativa de INTERVIR 

nesses efeitos, propondo um discurso argum~ntativo e procu 

rando .avaliações e propostas. Trabalhando com a prática di~ 

cursiva poderemos chegar às relações .iatrogênicas f sempre an.~ 

lisando 'as "forças" que a ela se.aliam e as "forças" que a 

combatem. Esta proposta de INTEPVENÇÁO para poder atingir 

o que se ~retende, precisará analisar com os grupos parti-

cipantes da equipe muI tiprofissional, quais as "origens" de 

suas "predispos ições" (inves tir:1entos/resis tênc ias) favorá-· 

veis e desfavoráveis frente às práticas e discursos iatro-

gênicos, autoritários, argumentativos o que implica num 

trabalho tanto teórico quanto prático da investigação e aná 

lise destas "origens". 

Deste modo, sendo um momento propriamente de inte!. 

vençao, analisaremos a alternativa de CONSTRUIR uma práti-

ca discursiva argumentativa, avaliando a mudança nos efei

tos que possam advir dai e tentando iriterpretar seus inves 

timentos e resistências em relação às três modalidades de 

'discurso como originados, constantemente. por implicações 
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psico-afetivas, estruturais-grupais e histórico-existen 

ciais dos grupos envolvidos na práxis institucional. Esta 

CONSTRUÇÃO a que nos referimos, por ser resultante do que~ 

tionamento realizado nos momento~ descritos anteri6rmente, 

é mais uma TOMADA DE cONscrENCIA das possibilidades aber-

tas para uma prática discursiva que mediante um trabalho 

específico, pormenorizado e cuidadoso consiga levantar pro 

postas que minimizem as iatrogêneses que existem nas Insti 

tuições. 

2 -Metodologia 

Para efetivarmos a investigação a que nos propu

semos, teremos como fundamentação te6rica, entre a de cu

tros autores, os trabalhos de Renê. Lourau. e Renê Barbier, 

que voltados para a Pesquisa-Ação utilizam-se de conceitos 

pertinentes ao nosso estudo. Para tanto devemos identifi

car a metodologia em questão, como aquela que nio partilha 

da pa~siv~dade do conjunto do sistema observado em relação 

ao observador, que nao se altera mesmo se fenBmenos e mu -

danças acontecem no caJ:1po da experiência. Estamos nos re

ferindo à tradição científica onde subentende-se que o ob

servador não intervêm no campo de observação cujas caract~ 

rísticas estão circunscritas em.variáveis dependentes e i~ 

dependentes. Esse movimento traz a nosso ver conseqüên

cias graves onde a mais incisiva € a exclusão da "voz" do 

"dito doente", "marginal", "deficiente". 

Admitimos, contudo, que de fato as ciências huma 
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nas sao mais vulneráveis à açao da subjetividade na el~ 

boraçio e desenvolvimento de uma pesquisa. Mesmo assim,pre 

ferimos "correr este risco" (se é que podemos considerar um 

risco, a virtual idade da participação) do que perdermos a 

riqueza da intervenção e do entendimento da dialética. 

A dialética será a abordagem metodológica a ser 

trabalhada na presente pesquisa, na medida que nosso obje

tivo é analisar toda a dinâmica onde se processa o investi 

gado a ser estudado. Há a jntenção em desvendar todo o 

contexto da Instituição, com as suas contradiçõ~s, confli

tos, relações, representações, na área pesquisaJa. 

Como a abordagem dialética não renuncia aos da

dos empíricos objetivos do conh~cimento pesquisado, assim 

como não ~enuncia i interpretação e compreensao fenomenol6 

gica daqueles dados necessiric3 ; ccnstruç50 .do conhecimen 

to, em alguns momentos essas concepções serão retomadas e 

reintegradas, visando até sua superaçao. 

Entre as razoes que nos levaram a esta escolha 

metodológica está a identificação de conceber o homem como 

ser social e historico, e a Instituição como uma realidade 

concreta cuja prática nas formações sociais é resultante 

dos fatos econômicos, sociais e políticos que a determinam 

e a caracterizam. Nesse sentido, temos a preocupação de 

desvelar não só a realidade como nos é apresentada como tam 

bém desvendar as normas pelas quais a Instituição e o que 

é instituído convivem. O fenômeno a ser estudado nao fica 

rã isolado no seu diagnóstico, tendo como pano de fundo um 

Serviço de Psicossomãt ica num hospi tal geral. O fenômeno se 
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rá trabalhado, dentro do possível, numa visão de totalida

de, sem reducionismo, detectando o universo de interpreta

çoes que o mobiliza. 

Algumas categorias dimensionarão este campo a ser 

pesquisado: o cotidiano real e o cotidiano aparente,o in~ 

tituído e o instituinte, as normas institucionais e as re 

presentações sociais. 

Essas categorias reveladas numa dimensão nomoté

tica traduzirão o que está ocorrendo Ce po~ quê)na Insti -

tuição; há uma busca àe um conhecimento da interação entre 

as partes dessa Instituição, com o sentido do movimento, 

transparecendo as contradiç6es e conflitos. 

Ao mergulhar no contexto das cQntradiç6es, nao 

esta~0mos negando a dificuldade de co-existirem as diferen 

ças, mas de procurar a mediação para a convivência dos con 

trarjos. 

No momento que pretendemos compreender esse teci 

do que se forma na Instituição, estaremos observando como a 

mesma exerce suas relaç6es de poder, suas relaç6es sociais. 

Todo o simbólico, por certo, faz a mediação entre essas prá 

ticas. 

o tratamento dado às crianças-pacientes no Hospi 

tal nao deve ser encarado como um "período" de retorno ao 

e~tado da vida~ sem dor ou doença. Ao contririo, pretende 

mos trabalhar com as crianças e demais profissionais o pe

ríodo de "desequilíbrio do estágio normal" como um espaço 

para se explorar o conhecimento do sujeito, do seu meio es 

timulando-o ao exercício da criatividade. do lúdico para 



14 

identificação e superaçao de suas dificuldades. Esta si -

tuação vivenciada numa determinada Instituição i que nos 

provocará a procurar 05 caminhos possíveis, naquele espa-

ço, junto com todos os profissionais, de como podemos dia

letizar as contradições existentes. 

A abordagem dialética será utilizada na pesqui -

sa-açao empregada como forma de dinamizar os dados coleta

dos: comunicação entre os sujeitos, interpretação dos fa

tos, explicitando o simbólico que torna possível o reconhe 

cimento àas diferenças e a intervenção no contexto. 

, 
A justificativa para a escolha de uma pesquisa qu!!. 

litativa está no fato de não ser fácil falar em determinadas ca 

tegorias que ocorrem na Instituição a ser pesquisada, ape

nas de ~~rma quantitativa e emprrica: a ansiedade, o medo, 

a dor, a perda etc. S&O realidad0s especIficas da criança 

que está com medo, da mãe que não pode ficar com o filho 

no Hospital, da ansiedade dos result~àos dos exames solici 

tados. Os fatos existem, as normas institucionais impõem 

e a pesquisa tenta partir desse contexto, assimilando es

ses elementos até chegar à superação progressiva d~s con -

tradições surgidas no bojo da prática pesquisada. 

Toda a realidade, todo "aparato institucional" 

existe para garantir, pelo menos em tese, à criança ou ao 

paciente condições de atendimento e reestabelecimento. Os 

fatos poderão ser explicados no cotidiano aparente, mas o 

real só será explicado na interpretação dos valores, idéias 

e sentimentos que estruturam a sua organicidade. 

Visamos, neste sentido, apreender o desenvolvi-
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mento e o movimento próprios das relações estabelecidas. A 

partir deste movimento - com seus prováveis momentos con

traditórios - poderemos aprofundar nosso estudo, verifican 

do sempre naquele momento histórico, pesquisado, como se 

instalam as relações que trazem implícitas as determina

ções de continuidade e descontinuidade, do aparecimento e 

choque de contradições. 

A abordagem dialética propiciar-nos-á compreen

der o trabalho desenvolvido dentro de uma Institujção con-

sideralldo a· realidade estrutural na· qual ela se insere. Um e:. 

análise dialética permitirá verificar se os agentes da Ins 

ti tui.;~o não atuam apenas como elementos de reprodução, mas 

tamb~m na perspectiva de uma transformação social. Coeren 

te com esta abordagem, a metodcl?gia de trabalno necessa

riamente se efetivará mediante a reflexão sobre o real, en-

volvendo o processo de: ação-reflexão-nova-ação, que enca-

minhari pura uma renovaçio ou recriação do problema estuda 

do. 

2.1 A Pesquisa-Ação 

Entre as pesquisas qualitativas utilizaremos a 

Pesquisa-Ação. De acordo com Michel Thiollent, na 

"pe4qui4a-açio 04 pe4qui4ado~e4 de~empenham 
um papel a~ivo no equaeio~amen~o d04 p~oble 
ma4 eneon~~ad04, no aeompatthamen~o e na aVG. 
liaçio da4 açõ e4 de4 eneade.ada4 em 6unção doJ 
p~o blema4" • 1 

A pesquisa-ação justifica-se na medida que as 

açoes que realizamos no nosso cotidiano profissional estão 
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implicadas no problema a ser observado (urna análise dupla 

observador-observado). A pesquisa-ação também se justifi 

ca quando o seu processamento se dá dentro de uma Insti -

tuição, na qual existe hierarquia e grupos cujo relacion~ 

mento requer uma forma dinimica de se observar os proble-

mas, decisões, ações, negociações, conflitos e tomadas de 

consci~ncia que ocorrem entre os agentes durante c proce~ 

so de resolução de uma determinada situação, por exemplo. 

A pesquisa-ação apresenta também, a nosso ver, 

características inerentes ã teoria da argumentél.ção de Chaim 

Perelman,2 onde o discurso argumentativo mantido com as 

pessoas nao é um monólogo inexistindo qualquer preccu

paçao em relação aos outros, mas justamente o cposto. Os 

aspectos argumentativcs encontram-se na colocação do pro-

blema a ser pesquisado em conjunto com o pesquisador e os 

participantes; nas explicações ou soluções propostas pe--

los agentes interdisciplinares e que serao submetidas -:i 
discussão ·entre os participantes; nas escolhas dos meios 

de ação a serem implementados; nas avaliações dos resulta 

dos atingidos. g com esta premissa que entendemos que nao 

devemos procurar o mesmo rigor em todas as discussões in-

diferentemente. 

Em síntese, pretendemos atrav~s da pesquisa-

açao obter uma orientação destinada a "intervir", levando 

sempre em conta o pluralismo institucional. 



2.1.1 Os níveis de implicação em pesquisa-ação 

~,l.l.l A Implicação Psico-afetiva 

11 

Percebemos que na pesquisa -açao defrontamo-nos 

com a implicação psico-afetiva do pesquisador. 

No trabalho diário dentro de uma Insti tuição oco!, 

rem identificações do profissional "psi" não só com cer

tos profissionais ou grupos de profissionais, mas também 

com alguns pacientes. Neste momento, devemos estar aler -

tas para o fato de que uma contratransferência "mal perce

bida" ou "elaborada de forma insuficiente", pode bloquear ou 

desviar o objetivo da pesquisa-a~ão. 

Entretanto, Ren6 Barbier= tenta nos sinalizar a 

importância do reconhecimento desta implicação psico-afeci.. 

va para ao inv;s de suscitar paralisação ~a pesquisa, su~ 

cite um ii além das redes de comunicação encontradas nas re 

lações que se estabelecem. 

Entendemos que estamos falando de uma concei tuali

zaçao bastante ampla e complexa e que tem gerado opinloes 

dIversas a respeito do que é entendido por contratransfe -

rência. Para evidenciarmos algumas apreciações já efetua-

'das a este respeito reportar-nos-eEos, inicialmente, a Win 

nicott que em 1947 falou da contratransferência em uma reu 

nião da Sociedade Britânica e que deu origem ao artigo pu 

blicado sob o título de "0 Od-io na ContJtatJtan.66eJtênc.-ia".4 

Winnicott acredita que os fenômenos da contra

transferência podem ser classificados em três tipos: 

a) Sentimentos de contratransferência apresentan 
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do anormalidade e que estão soh repressao no analista. Es 

tes devem ser considerados como demanda de mais anilise p~ 

ra o analista. 

b) Sentimentos de contratransferência que estão 

permeados pelas identificações e tendências inerentes às e~ 

periências vivenciadas pelo analista e que gera a singula

ridade do trabalho de cada um. 

c) O terceiro tipo é à€;scrito como a verdadeira e obj~ 

tiva contratransferência, isto é, o amor e o ódio do ana -

lista como resposta à personalidade P. ao cC?JIlPortamento reais 

do paciente, que se baseiam na observação objetiva. 

Podemos perceber que com esta amplituóe concei

tual, Win~icott engloba os conflitos não resolvidos do al1a 

lista, sua personalidade e reações racionais, objetivas. Sus 

tenta, então, que o paciente pode despertar ódiú no anali~ 

ta, colocando-se então o difícil entrave para interpreti-Io, 

sobretudo em relação ao paciente psicótico. Mas apesar de~ 

ta dificuldade, uma anilise seri s~mpTe incompleta, diz o 

autor, se o analista não puder dizer ao paciente que este 

lhe causou ódio quando estava adoente". Para o paciente 

é difícil, em sua maneira diferente e rude de amar, perce

ber que o ódio do analista é muitas vezes cativado pelas 

coisas que o próprio paciente fez ou faz. 

Assim, em situações onde o amor ou ódio aparecem 

constantemente, podemos notar o surgimento de problemas de 

manejo que o analista encontra. g neste âmbito que Winni

.cott nos aponta para uma das principais tarefas do analis

ta que é a de manter a objetividade com relação a tudo que 
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o paciente levar para ser trabalhado. Ou de outra forma, 

no momento de se analisar determinado paciente, o analista 

deve ter consciência da contratransferência a tal ponto que 

seja capaz de estudar suas reações objetivas àquele pacie~ 

te, podendo, então, serem considerados os fatos mais impo~ 

tantes neste processo, os fenômenos da contratransferência. 

A - Comentários 

Esta forma original de colocação frente a contra 

transfer~ncia traz al~uns impasses, e atrav~s da leiturJ 

de R. Horacio Etchegoyen 5 verificamos três difi.culdades mais 

sérias dpontadas por este autor. A primeira ~ a de defini 

çao: ao incluir na contratransferência d sentimento objet! 

vo e justificado que pode ter a._analista, modifica-se a d~ 

finição corrente de transferência e contratransferência. 

Prossegue o autor dizendo que quando se pensa que nenhum 

sentimento ~ absolutamente objetivo, pensa-se tamb~m que 

deve haver uma parte não objetiva vinàa da fantasia e de 

experiências anteriores. 

A segunda dificuldade encontrada, aborda a obj~ 

tividade e a nao objetividade que qualquer sentimento po

de ter. Um fato não 0xclui o outro. Sendo assim, para ser 

verídico, como pede Winnicott, o analista terá que dizer 

q.ue al~m do ódio que sentiu por e le "objetivamente", há anos, 

tamb~m passou por esta ou aquela dificuldade pessoal naqu~ 

le momento. 

Etchegoyen faz uma terceira objeção ao pensamen

to de Winnicott ao dizer: tudo de ruim que um analista po~ 

• I 
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sa ter sentido em relação a um determinado paciente 
.. 

nao e 

para Etchegoyen uma reação objetiva. 

"Po~que a ~nica coi~a obje~iva i que eu ~o
mei o pac.ieYl.~e. pa~a a.j udã.- io a ~uC'iveJt ~ eu~ 
p~obiema~ e con~a ~om meu ~e~~ing pa~a man
~e~ meu equiiZb~lo. Se n~o o man~enho, pe~
co minha objet.ividade, o que i mai~ que hu
mano e comp~een~Zvel, ma4 nunca obje~ivo».6 

Contudo, nao estamos aqui para analisar a condu

ta t~cnica de um autor brilhante corno Winnicott. Mas gos-

taríamos de assinalar ainda que segundo Etchegoyen 7 em um 

simpósio sobre a contratransferêi1cia na BtU.fuh P~ychoiogicai 

Socie~y em 1959, Winnicott mant5m suas idiias sobre o mane 

jo dos pacientes regressivos, pur&m algumas de suas afirma 

ções de 1947 parecem haver-se modificado. O significado da 

contratT~nsfer~ncia que no~ leva a pensá-la novamente como 

obstáculo 

"n~o pode ~en ou~~o que o~ ~~aço~ neu~~~i
co~ que e.~t~a.ga.r1 a. a.t:.i:tude p~o6iMionai e que.. 
de~ ba~ata.m a. mct..'Lcha do p~o ce~~ o anailtic.o ~a.t 
como o deteAonina. o pa.cien~e.".8 

Pretendemos deixar claro que embora existam a1-

guns autores que não aceitem, temos que admitir que a con-

tratransfer~ncia acaba com a id~ia de um possível analista 

"incontaminado" e "incontaminável" ao longo de um processo 

e mais ainda, a coniratransfer~ncia não só pode, mas deve 

ser vista como algo indissociável do processo analítico e 

como instrumento de comprcensao. 

Como esta idéia também ~ trazida por Paula Hei-

mann e Henrich Racker, dedicaremos o item a seguir para e~ 

pormos a posição destes autores no desenvolvim~nto do en-
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tendimcnto da contratransfer~ncia. 

B - A Contratransfer~ncia como' instrumento 

Fazendo uma leitura do texto de Etchegoyen 9 ares 

peito da contratransfer~ncia como instrumento, podemos di-

zer que o autor atribui a Paula Heimann"e a Henrich Racker 

o mérito de "descobridores" tendo em vista, que em Londres 

e em Buenos Aires, respectivamente, ambos enfatizam o pa -

pel de instrumento da contr2transferência, embora v autor 

reccnheça o trabalho de outros psica"naU.stas como Winnicott, 

Annie Reich e Margaret Little como de grande importância. 

As contribuições apresentadas por uma série de tra 

balhos nos anos cinqüenta representam um marco no modo tra 

dicional de se pensar a contratransfeT~ncia, apenas como um 

perigo, UM obsticulo, ao processo de anilise. Entre críti 

::as e questionamentos abre-se uma "porta" para que a cor. -

tratransferência possa ser vista como um instrumento sensí 

vel, de grande utilidade para o desenvolvimento do proces

so analítico. Ainda segundo Racker, ela também configura 

o campo 
, . 

anue val se dar a modificação do pacie~te. 

Racker baseia-se no triplo modelo freudiano que 

admite" a transfer~ncia como um obsticulo, um instrumento e 

o campo que torna possível a real modificação do paciente. 

Afirma que a contratransferência também opera de tr~s for-

mas: 

"como ob~~iculo (pe~igo de e~co~ama~ ou pon 
~o~ cego~); como in~t~umen~o pa~a de~ec~a~ 
o que e que e~~i ~e pa~~ando com o pacien~e 
e como campo em que o anali~ado pode ~eal -
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mente adqu.i..Jr..i..Jr. uma expeJr..i..ênc..i..a v,i.va 2. d.i..6 e.
Jr.ente da que teve oJr..i..g.i..nalmente. SeJr..i..a paJr.a 
m.i..m ma.i..~ pJr.ec..i..~o e equân.i..me d.i..zeJr.: da que 
c.Jr. ê que t e v e " • 1 o 

Q - A Contra transfe~ê~i:iaw e o. enquadre no 

Trabalho Institucional 
==- ' 

No processo analítico é o enquadre que dá o:'dem 

.aos fenômenos. ' Ao ser illstituído, ele possibilita o I:c::im-

po" onde o paciente poderá desenvolver sua transferência e 

também onde o analista o acompanhará trabalhando com o ma 

terial que inicialmente é do paciente. O enquadre permite, 

então, que a transferência e a contra transferência atuem ad 

quirindo m~ltiplas significações. 

Com o auxílio do Vocab~lârio da Psicanilise e~-

crito por J. Laplanche e J. B. Pontalis, pretendemos esta-

belecer um refereLcial sobre as definições dos termos trans 

ferênci~ e .contratransfcrência: a transferência 

"de~.i..gna. em p~.i..c.anã.l,üe. o pJr.oc.e.~~o pelo qu.a1. 
o~ de~e.jo~ .i..nc.on~c..i..ente.~ ~e. atual.i..zam ~obJr.e 
dete.Jr.m.i..nado~ objeto~ no quadJr.o de um eeILto 
~ipo d~ ~ela.çãoe.~tabe.lec..i..da c.om e.lu e., e.m.i..
nente., no quadJr.o da Jr.e.laçio anallt.i..c.a. fila 
ta-6 e aqu.J.. de uma ,te.pet.i..ção de pllotóJ:.i..po~m 
6anti~ v.i..v.i..da c.om uma ~e.n~ação de. atua.l.i..da:
de ac.entuada ••• A tllan~6e.ênc..i..a ~ c.la~~ic.a.
mente Jr.ec.onhec..i..da c.omo o ~eJr.Jr.eno em qu.e. ~e. 
joga a. pJr.oble.mã.tic.a de um tJr.atamento p~iea
nal1.tic.o,'tJoi~ ~ã.o a ~ua i.n~talaç-ão,a~ ~ua.J., 
modalidade!., a ~ua inte.Jr.p.etação e. a ~u.a. 1Le. 
.6 olução que c.aJr.ac.teJr.izam e.6ta". 1 1 

A contratransferência é definida como o "conjunto das rea 

çoes inconscientes do analista à pessoa do .analisando e mais 

particularmente à transferência deste".12 
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Feito o parênteses para melhor compreensão dos ter 

mos aqui por nós utilizados, pode parecer, neste momento, 

inconciliável falar em "enquadre" (do ponto de vista psic~ 

nalitico) e ter uma prática atuante em ambulatório e enfer 

marias de uma instituição hospitalar. Cabe pois, um escla 

recimento a este respeito: quando atuamos psicoterapicamen 

te no ambulatório do Serviço de Psicossomática, ou quando 

atendemos a pareceres através de interconsultas, ou, ainda, 

quando dirigimo-nos a um paciente internado em determinada 

clinica, com ou sem (nio importa neste instante) demanda de 

alguma sintomatologia de ordem emocional, :temos não só a con~ 

ciência, mas a certeza de est2rmos falando de "variações"de 

enquadre. O enquadre ou "setting!: existente num consul tó

rio priva40 sofrerá variações para aquele enquadre de um 

consultório ambulatorial institucicnal e também para o en

qu~dre de· situações especifitas de uma determinada enferma 

ria (si tuações emergenciais, CTl-·Centro de Tra t::lIllento In .

tensivo, o tamanho da enfermaria, o número de leitos ativa 

dos etc.). 

Neste exato momento autores como Isaac e Noemi 

Luchina, Héctor Ferrari, Michael Balint, Enid Balint, Do

nald W. Winnicott, entre outros têm-nos oferecido respaldo 

para continuar a operaciona li zar este trabalho em nivel Ins 

titucional. 

Quando estam0S realizando entrevistas, por exem

plo, com um paciente internado, não estamos livres, de so 

frermos interrupções pela enfermeira que deseja levar o pa 

ciente para fazer higiene ou tomar banho; pelo médico que 

queira trocar o curativo naquele exato momento ou ainda de 

, li 
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ter que interromper o atendimento sem retornar a ele naqu~ 

le dia porque o paciente terá que ser radiografado. Pode-
, 

r1amos aqui enumerar urna infinidade de outras dificuldades 

que nos sao apresentadas. Cabe, entretanto, "tranquili

zar-mo-nos", quando é irremediável qualquer tentativa no 

sentido ~e pedir que se espere alguns minutos para que ou-

tra tarefa se inicie. A agitação da enfermaria, suas pecu 

liaridades e a rotina médica são alguns dos fatores que t~ 

mos observado e" procurado compreender para que não prejudi 

quem a relação mantida com um determinado paciente, oe se-

ja, não serão estas variáveis as responsáveis pelo fracas

so do "tratamento psicoterápico" se estivermos preparados 

para lidar com estas situações. "A disponibilidade int~rna, 

a criatividade, a aliança da técnica i prática, a compr6en 

são das redes micro e macro sociais encontradas na práxis 

"diária sio, a nosso ver 1 condições essenciais para o 6xito 

do trabalho nao só do profissional "psiu, mas de todos 

demais atuantes numa Instituição Hospitalar. 

Entendemos que o profissional de safide e a pon-

te entre o enquadre institucional e o processo que efetiva 

mente se dá nas instituições, ou seja, entre as normas e 

as regras instituídas e o que se manifesta realmente. 

Já que o profissional de safide é integrante da 

instituição, ele está "sujeito" is normas que regulam suas 

tarefas. Portanto, é possível que seus procedimentos, na 

relação com o assistido (paciente), estejam impregnados de 

respostas emocionais advindas da relação profissional-ins

tituição. Por exemplo, se a sua posição funcional é grati 
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ficante, se seu trabalho é reconhecido ou nao. 

Considerando a polarização entr~ a imposição de 

normas sem uma visão crítica e a sabotagem sistemática das 

mesmas, o profissional, com sua posição interna própria,atu~ 

rá assistencialmente em consonincia i sua especial relação 

mantida com a Instituição, e todo o desdobramento da rede 

que a compoe. 

Por este motivo pensamos que a relação entre con 

tratransferência e prática clínica está sempre presente no 

trabalho institucional, e ao assuIlto voltaremos mais tarde 

quando falarmos na Unidade 11 da contra transferência do In 

terconsultor. 

-
2.1.1.2 A Implic~ãü Histórico-existencial 

Este nível de implicação se efetiva pelo engaja-

menta do pesquisador nos diversos momentos da pesquisa e, 

.portanto, ~stá articulado ao nível de implicação antarior-

mente descrito. 

Significa dizer que 

"enquan~o ~e~ ~ocial, o ~ujei~o que4tiona -
do~ e~~a~ã. ~ emp~e numa M!..laç.ã.o d.i-alé..tlca. com 
O obje~o que~~ionado a~~avé~ do canal e~~en 
cial da p~ã.xi~. A exi~~êneia, a phã.xi~ e o 
p~ojeto do pe~qui~ado~ pa.4tem da hi~t5~ia, 
pa~&am pela. hi~~õ~ia e vol~am ã hi~~õ~ia em 
~eu va~to movimento de ~otalizaç.ã.o dial~ti
ea. lnte~~oga~ a implicaç.ã.o hi~t5~ico-exi~ 
tencial do pe~qui~ado~ é o me~mo que e~cla~ 
4ece~ a t~an~ve~~alidade hi~t5~ica e media
tizada que. e~t~utu~a e dinamiza o conjunto 
de ~eu~ p~oje~o~ p~oclamado~ de ~ua~ p~ã.~i
ea~ em andamento e de ~e~ p~odu~o~ ~ealiza 
do~" . 1 3 
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2.1.1.3 A Implicação Estrutural-Profissional 

Este terceiro nivel de implicação consiste no en 

tendimento do trabalho social do pesquisador e sua atitude 

em relação à posição que ocupa no "mercado de trabalho".Fa 

la-se no nivel da mediação, ou seja, a familia, a religião, 

a pOlitica não podem ser afastadas da formação de hábitos 

que cada um de nós sofreu, assim como a atividade profis

sional por nós desenvolvida tamb~m estará atravessada, per 

passada por todas essas mediações, pois se assim não fos

se, encontrariamos uma ~nica forma de agir de cada classe 

de técnicos independente da singularidade ,de cada WIl de nós 

e levando em conta apenas a tS.:nica em si. 

Constatamos, então, que os diferentes niveis de 

implicação interpenetram-se numa ação conj'unta, sendo que 

os niveis psico-afetivo e hist6rico-existe~cial transpas

sam o nivel estrutural-profissional. pois antes do indivi

duo ser um profissional ele já passou e continuará a pas

sar pelo )'duplo processo de interiorização da exteriorida

de e de exteriorização da interiorid&de".llf 

Tendo em vista que tudo muda, e se considerarmos 

que a sociedade apresenta-se sob várias perspectivas, va

riando inegavelmente, estaremos, enquanto pesquisadores,n~ 

ma relação dialética C0m o objetivo proposto através da vi~ 

bilização da práxis. A pesquisa-ação também pode mudar no 

tempo, pois ela condiciona (por toda a sua possibilidade en 

riquecedora), uma mudança no próprio pesquisador. 

11 
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2.2 A Qucstio do Objeto de Trabalho do Psic610go 

Levando em consideração a postura dicotômica do 

trabalho do psic610go enquanto profissional numa Institui

ção, podemos dizer que, a principio, ele tem dois caminhos 

a seguir. Um deles é seguido através da utilização exclu

siva de recursos te6ricos e técnicos, atuando na realiza -

ção de psicodiagn6sticos (sel~ião profissional sm empresas, 

distribuição de alunos por classificação de QI em salas de 

aula, caracterização de dist~rbios de aprendizagem, etc.) 

e psicoterapias (onde estio inclufdus: aCQnselh~mentos, en 
, 

trevistas, orientações, ludoterapias, etc.). 

O outro caminhe é o de "buscar o contexto institu 

cional, interdisciplinar e social no qual o "paciente" em 
. -

foco esti inserido. O embaSUffiento ~e6rico e técnico des-

ta.pritica que se refere i Anilise Institucional apenas r~ 

centem0nte começou a fazer parte tio conteúdo de alguns Cur 

50S de Psicologia aqui, em nosso paIs. 

A primeira situação reporta-nos ao tipo de trab~ 

lho que corresponde ã demanda institucional "cindida", ou 

seja, quando o profissional atua em relação ao indivíduo, 

ele selecionará, por exemplo, aqueles "mais adequados" pa-

ra determinadas funçôes, dentro de uma empresa. A escola, 

por sua vez, espera que sejam separadas do processo "nor-

mal" de aprendizagem, aquelas crianças que apresentam pro-

blemas, tratando-as ou encaminhando-as. O hospital pode 

solicitar ao psicólogo, quando um determinado paciente en-

cont ra - se depr imido con. a internação, que o aj udá a "adap-

tar-se" ao contexto institucional. 
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o OBJETO DE INTERVENÇÃO do psic610go, nesta per~ 

pectiva, é o indivíduo destacado da Instituição, que em si, 

é ORGÂNICA e cuja preservaçao exige adequação, seleção, 

normatização. Percebemos então os indivíduos como justa

postos que nao constituem e nem são constituídos pelas re-

.lações institucionais. 

A segunda situação, a da intervenção institu~io-

.nal, coloca em.destaque a necessidade de se pensarem sujei 

tos CONSTITUfDOS NAS e CONSTITUTIVOS DAS relaçces institu

cionais. Esta segunda posição difere principalmente âa pri 

meira, pois privilegia a posição do sujeito na estrutura 

institucional e nao apenas as cpracterísticas ou capaçjd~ 

des indjviduais e pessoais. Assim, oi conflitos, os dis

túrbios, os desvios, as inadequações são considerados, sc

bretudo, como expressa0 destas articulações de posições e 

nao como uma visão unilateral e fragmentada do ~Yoblema diaK 

nosticado como o ~nico sintoma do individuo que esti na 

Instituição. 

Como as relações concretas se dão sempre nas e 

pelas instituições, pensar tal intervenção psico16gica su

põe uma articulação entre o universo singular teórico e o 

universo das relações institucionais que o extrapolam. 

Os profissionais, em geral, no exercício de suas 

funções perpetuam um certo cotidiano, reconhecendo··o como 

única possibilidade de trabalho e desconhecendo a possibi

lidade de ver as novas priticas que se apresentam ou mesmo 

a possibilidade de criar novas priticas. 
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A partir daí, afirmamos que o psicólogo que se 

dispõe a ter esta visão mais ampla do institucional é um 

técnico da relação interpessoal, um técnico da explicita

çao do implícito, que visa, com sua intervenção, à "saú -

de" nas instituições. 

• 
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CAPfTULO I 

CARACTERIZAÇÃO DAS INSTITUIÇOES 

Em vivências institucionais percebemos como é im 

praticável dicotomizar o atendimento a um indivíduo ou a um 

grupo de indivíduos dos seus conteúdos de linguagem, pens~ 

mentos, relações sociais, ideologias, praticas. o que -e 

impraticável, porém, é praticado extensivamente nas Insti-

tuições. 

O meu interesse no estudo das Instituições acen-
. 

tUOl1-se quando iniciei em julho de 1988 atividades como Psi 

cóloga num Hospital Geral. Tive a oportunidade de começar 

a trabalhar não só com o "paciente", mas com a equipe médi. 

ca, com a equipe de enfermagem, com assistentes sociais,com 

a famflia e com os demais funcionarios eLvolvidos nas si-

tuações de assistência. 

Podemos perceber dentro deste contexto a neces-

sidade de se analisar os discursos presentes nas ativida -

des superestruturais da sociedade reproduzindo-se em nível 

individual, mas sem que o profissional de saúde, muitas ve 

zes, se dê conta disso. 

Desta constatação decorre o principal tema deste 

trabalho e que pode ser formulado como "RELAÇOES IATROGEN.!. 

CAS NA INSTITUIÇAO HOSPITALAR: UMA ABORDAGEM' PSICOL6GI-

CA" . Dele parte um questionamento bastante amplo da 

. .. 
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pesquisa: o que acontece nas instituições? Como elas vi

vem? Como constituem-se permanentemente? Como ocorrem as 

mudanças, a busca ao estado de safide, a a~uaçã6 do psic610 

go como profissional? 

A cada instituição corresponderão objetivos esp~ 

cfficos e uma organização pr6pria. Estes objetivos especi 

ficos expressam-se sob a forma de contefidos manifestos e 

latentes, podendo coexistir contefidos latentes e manifes

tos que se equilibrem ou entrem em contradição, e podendo 

tamb~m encontrar, is vezes, o contefido latente sobrepassag 

do em sua força o contefido explfcito ou manifesto. Para 

tornar mais claro o que queremos dizer, podemos citar 0 se 

guinte exemplo: a criação de uma rede ,de postos de saúde em 

lugar de car-ência abs0luta de toda a sorte de coisél.s se faz 

para produzir, manifestamente, determinada condição de se 

"obter safide". mas seu contefido latente pode ser o ê.e g~

rantir a simpatia do povo daquela irea para que algu~m se 

nutra de p~estfgio polftico. Outro acontecimento que exem

plifica bem a dissocjaç~o entre objetivos explfcitos e im

plfcitos é o tratamento dado aos "doentes mentais"; os es

'tabelecimentos psiquiitricos que explicitamente poss~cm o 

objetivo de curar estes doentes, tendem em contradição a 

consblidar a alienação e a segregação destes enquanto doen 

tes de fato. 

Reconhecemos que o assunto é de grande complexidade, 

mas, ,sem medo de tirar conclusões precipi tadas, podemos afi!. 

mar que as instituições ao serem constitufdas, o são ten -

do a sociedade e o sistema polftico dirigindo o seu funcio 
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namento, determinando a sua estrutura e traçando ohjetivos 

que as nutrem. 

P6demos ainda encontrar os objetivos e as pers -

pectivas da Instituição envolvidos por conflitos, podendo 

s e r individuais I intra -grupais. inter-grupais. de tarefas. ,de 

ideológicos0U de estratégia institucional. Sendo assim, is-

so causará uma limitação à Instituição e uma provável 

te de estereot~pia e empobrecimento do ser humano. 

Com efeito, o "técnico" ocupa um lugá.r estratégi. 

co nesta conjuntura, se nao se mantiver alerta,estará for-

necendo modelos aprimorados para a realização do controle 

social das individualidades e das comunidades, através pTin-

cipalmente da psicologização das redes de inter-relações so 

ciais. 

Atentos a esta conjuntura é que devemos conseguir 

posicionarmo-nos tentando refletir sobre os discursos c as 

práticas homogeneizadoras que perpassam as Instituições 3em 

que muitas vezes nos apercebamos deles. 

Citando Goffman, 1 percebemos que as Instituições 

tendem a fazer prevalecer uma estereotipia espcnt5nea e fa 

cilmente contagiosa, onde a homogeneizaçio é cumprida de a 

cordo com estratificações. Sabemos, contudo, que as insti 

tuições às quais Goffman se refere são as chamadas "insti -

tuições totais" ou "totalitárias", uma vez que pressupoem 

uma barreira à relação social com o exterior, com proibi -

ções à saída e freqüentemente com um esquema físico de mu

ros e gx:ades.' 

Desta forma, pretendemos mostrar que mesmo se 
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tratando o presente estudo de um Hospital Geral e nao de 

uma '1nstituição total"" é "fácil" também cairmos nas arma-

dilhas dos discursos e das práticas estratificados. 

Quando fazemos atendimentos a pacientes interna 
.. 

dos nas enfermarias ou aqueles que nos procuram em nível 

alilbulatorié1l, percebemos facilmente que- é através do dis-

curso (falado, corporal, gestual etc.) que as pessoas re

produzem a ideologia em função não só de suas próprias his 

tórias de vida, mas de suas inser~6es ambi~ntais,sociais, 

. , - . pSl:::0.1.og1cas. 

Num atendimento psicológico, em nível institu -

. 1 c_lona_ , torna-se insu~tentável a abordagem ecnce~tuat pu-

ramente individual e excludente do social e do campo das 

repr~sent&ç6es sociais. A compreensão deste campo impli-

c:a em conhecer não só o discurso mais amplo, mas a SITUA

çÃO q~e define o indivíduo que produz as próprias repre -

sentaç6es 011 é por estas produzido. 

P. neste sentido que ressal tamos a importância do 

discurso, enquanto produto histórico, que traz representa 

çoes, significados e valores existentes em um grupo social, 

sendo um dos veículos da ideologia existente. Quanto ao 

"indivíduo em relação" entendemos a linguagem como condi-

ção necessária para o desenvolvimento de seu pensamento, 

e-ratificando, não só a linguagem falada mas a corporal, 

gestual, artística, ou seja, todas aquelas maneiras de ser 

que implicam em criatividade, no "vir a ser" ou na própria 

"construção" do sujeito. 

Estes aspectos têm-nos motivado na direção da can 
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preensao em nível latente e manifesto das relações instit~ 

cionais que perpassam o Hospital Geral. Pretendemos assim ca 

minhar no sentido do desenvolvimento de práticas de atua -

ção possíveis, de modo a eviden~iar, limitar e minorizar as 

r~laç6es iatrog~nicas que perpassam o assistido, a equipe 

interdisciplinar, a família e a instituição. 
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CAP!TULO 2 

A CONCEITUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E O 

FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 

Torna-se necessária uma reflexão sobre o concej-

to de "Instituição". A história deste conceito é bastante 

ampla, por esse motivo iniciamos com o pensamento de R2né 

Lourau em "A Anili4e ln4titucional"1; René Barbier em "A 

Pe4qu .. üa-Aç.ão n.a In4tituJ..ç.ão Educa.tiva"2 e com C. Castcriadis 

em "A In4tituiç.ão Ima9ini~ia da Sociedade"3. 

Ren; Lourau, ao fazer uma retrospectiva a Revolu 

çao Francesa, mestra C0ffiC o conceito de Instituição atin -

giu as massas de tal forma que ao invés de ser visto co~c 

uma ação de instituir estruturas' fundamentais de organiza-

çao social e de algo que se estabelece através de leis, -e 

substitufdo pela palavra dos sujeitos que uma vez canaiiza 

da para a ação instituinte, vai de encontro com as acepções 

que marcam o caráter legal e reconhecido pela ordem estabe 

lecida. 

Assim a instituição é o lugar onde se articulam, 

onde se falam .as formas que assumem as determinações das 

relações sociais. René Lourau 4 refere-se a três momentos 

do concei to que merecem ser destacados: ~'lmiversaliàade. par-

ticularidade e singularidade. O momento da :universalidade tem 

como conteúdo a ideologia, os sistemas de normas, os valo-

res estabelecidos de socialização, costumes, tl'adições que 

o indivíduo encontra na sociedade e pode ser ChélJ:lado de INSTI-

TU!DO. 
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o momento da particularidade ~ constituído pela 

não-passividade frente ao instituído. 2 composto por ati

vidade que pode voltar-se para questionar as instituições, 

negando desta forma a universalidade imaginária dQ primei ro 

momento sendo então nomeado como INSTITUINTE. 

o momento da singularidade tem como conteúdo as 

formas organizacionais que são necessárias a fim de se che 

gar a um objetivo ou a uma finalidade. E chamado de INSTI 

TUCIONALIZAÇAO. 

Com estes tr~s momentos o conceito de Institui -

çao .inscreve-se coma instrumento de anili~e das contradi -

ções sociais, não podendo desconhecer a TRANSVERSALIDA 

DE das instincias da formação social, apontada por Geor 

ges Lap~~sadc,5 em sua tripla dimensão· econ6mica, política 

e ideológica. 

Não se trata de negar o peso do instituído, dos 

sistemas de valores, dos padrões culturais, dos aparelhos 

ideológicos existentes. Não se trata também de subestimar 

a necessidade das formas institucionalizadas, mais ou me

nos estáveis, mais ou menos específicas. Entretanto,as YUE 

turas que acionam as forças institujntes reatribuem uma con 

cepçao a instituição no sentido ativo e reflexivo. 

Com Castoriadis 6 temos que nao se deve represen -

tar a Instituição de maneira unívoca sob o ingulo econ6mi

co e funcional, mas sim procurar compreender a sua dimen -

são simbólica e imaginária. As coisas que nos sao apresen 

tadas no mundo social-histórico estão dentro de uma rede 

simbólica, estão entrelaçadas com o simbólico. 

I ._ 
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Como nos aponta, ainda, Castoriadis, encontramos 

o s imbó1 ico não só na 1 inguagem, mas também nas inst ituições. 

Pois, qualquer poderinstitu!do existe socialmente como sis 

tema simbólico. 

Assim, a instituição é vista como uma rede simbó

lica sancionada possibilitando relacionar com símbolos (si& 

nificantes) os significados (representações, ordens) que c~ 

da membro da sociedade encontra quando nasce e que remetem 

a um imaginirio social. Tentando exemplificar: o próprio 

trabalho Jeum funcionirio, embora eminentemente real para 

seu sujeito e em seus resultados, é constantemente percorri 

do por operações simbólicas (em seu pensamento, nas instru

çoes que recebe etc.). 

'~ exatamente neste in~ito que convergimos com tal 

pe~samento. Ao desenvolvermos uma prEtica 'em qualquer se

tor que seja de uma Instituição, not&mos rapidamente que a 

ordem inst i tucional s imból ica torna-se uma 1 inguagem que con 

vém analisar como um sistema de significantes, que possui li 
gica próp~ia e é levado pelo imagin~rio social. Não pode -

mos, desta forma, ignorar a existência de um componente fun

~ional, mas, arriscamos dizer que ao lado deste existiri um 

componente imaginirio cuja integraç~o variari em proporçoes 

e em relações. A ordem institucional vem a ser, assim, uma 

linguagem que é constituída pela sociedade e, ao mesmo tem

po, constitui a sociedade - é a função dupla, dialética do 

discurso. 
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CAP!TULO 3 

ESPAÇOS PARA AS PRÁTICAS INSTITUCIONAIS 

No caso da Instituição assinalada neste trabalho 

- a hospi talar - podemos inferir que mui tas das práticas e r~ 

lações evidenciadas também poderão ser encontradas na esco

la, na empresa ou em outras instituições, pois i!ldependent~ 

mente da prática assistencial proposta é necessário enten -

dermos a instituição como aquela que se apresenta "ocultan 

do-se". ~ preciso inte7pretar a sua ideologia para encon

trar a sua Itea.t organizc::ção (mensagens em "códigos" e mensa 

gens "verdadeiras"). Dependemos de analisadores (pessoas, 

relatos ou acontecimentos) para que possambs ver emergir as 

contradições sociais entre a raciºnalidad~ estabelecida (r~ 

gras. leis, padrões sociais fixados etc.) e os questionamen 

tos ao institufdo. 

Ta]vez seja preciso neste momento, atrav~s de um 

paralelo da teoria com a práxis, evidenciar a necessidade 

de uma análise abrangente e não restrita a técnicas especf

ficas. 

Primeiro precisamos entender a setorização, depar 

tamentalização dos diferentes serviços e clfnicas do Hospi

tal. Cada enfermaria ou conjunto de enfermarias de um dado 

Serviço. reserva para si particularidades próprias.uma iden 

tidade peculiar que é daquela clfnica e só a ela pertence. 

A própria "personalidade" da equipe médica e da enfermagem 

revelam a maneira de lidar com as situações diversas que se 

apresentam. O' que estamos querendo dizer é que há, sem dúvi-
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da, além dos aspectos sociais econômicos e políticos que a

travessam a instituiçio, uma gama de fenômenos que consti -

tuem a funçio de uma determinada clínica que são expressoes 

d~s atitudes particulares do m~dico com respeite a seus pa-

cientes, ou de outra forma, de sua personalidade. ~ a esta 

personalidade que nos referimos 'quando dizemos' que toda equipe 

de um Serviço tende a uma identificaçio interna entre esses 

pr6prios profissionais e naturalmente tendem a homogeneiza-

çio do tratamento dos pacientes que a eles recorrem. ~ mui 

to comum ouvirmos dos pacientes que "a clínica 'X' é muito 

afetuosa, enquanto que a clínica 'YI, apesar de muito compe 

tente, é de uma frieza enorme" (~~!&to real colhido). 

Quando nos deparawo~ com uma criança internada ou 

mesmo u~ adulto, notamos independentemente da idade ou da 

capacidade de autonomia, em enc':rme sentimento lrlic.ial de me 

do, 
~ . 

angustia, dúvidas, ansiedade, solidão, etc. :s como se 

nao fizessem parte da estratégia "curativa", como se aquele 

corpo que 'ali esti nao os perten~a mais. mas iqueles que co 

nhecem cientificamente a concretude da "doença". 

Mas, é engano nosso pensar que estes sentimentos 

nao sao comunicados. Talvez seja preciso uma leitura. uma 

"escuta" adequada para alcançarmos esta comunicação. Dores, 

infecções, insônias, diarréias, vômitos podem ser citados co 

mo exemplos mais comuns desta forma Ímpar de sinalização das 

emoçoes contidas dos pacientes. 

Um profissional "desavisado", sem uma visão mais 

ampla do papel da equipe interdisciplinar. acabará por atuar 

, no sentido de fazer cumprir o que é ditado pelo instituído, 
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sem ao menos partir para uma reflexão, junto ao paciente ou 

. grupo de pacientes, dos seus sentimentos, suas vontades, seus 

sofrim.entos . 

Nesta "trama" instituído-instituinte ~oderemos eE. 

contrar dois grupos existentes na Instituição que!' analisare-

mos a seguir. 

Ao instituído é correlacionado o grupo-sujeitado, 

aquele que apenas transmite o que já foi um dia institucio-

nalizado. Um grupo sem iniciativa, sem autonomia. Este gr~ 

po pode ser encontrado tanto na equjpe de profi~sionais de 

saúde como entre os pacientes a serem por hós assistidos. 

o grupo-sujeito, em contraposição, "vive" a sua 

tarefa, na excelência co termo. Participa, atua, Lem voz e dá 

-voz as forças instituintes . 

. Lançaremos mao dos COilt:Eitos de Gnu.po-objeto e Gnu 

po-~u.jeitolpara prosseguirmos baseados nesse pensamento: 

-Ao g/wpo-objeto corresIionde o "dominado", aquele 

que adere sem questionamentos às instituições determinadas 

por "outros", evitando conflitos e abrigando-se no centra -

lismo, na rigidez normativa e estando absolutamente cego às 

mediações. 

Ao gnúpo-~u.jeito corresponde o esforço, a persev~ 

rança,a temporalidade - isto porque para atingir a "qualida 

de" de 9nu.po-~u.jeito de sua práxis e de seu projeto há que 

se admitir uma conquista no tempo e no espaço. Essa conqui~ 

ta não se completa, pois é o fruto da criação, tendo como 

. categorias essenciais a mediação e a ação instituinte. Assu 
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mais rica: a liberdade de palavra e de açio. 
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considerada 

A análise de 

possíveis falhas que se dio na prática, encontra também nes

te momento um lugar reservado. 

Desta forma, é o rechaço ao Grupo-objeto ou Gru

po-sujeitado que nos faz partir para o estudo da temática 

desta tese, através do qual possamos ajudar no fornecimen

to d~ subsídios para todos aqueles que lidam com este tipo 

de grupo silencioso, que adere completamente ao instituído. 

possa ajudá-lo a criar as condições para que se torne um gru 

po-sujeito que, mesmo assumindo riscos, enfrenta contradi

ções ex?erimentan~o a transversalidade 2 (o trip~ s6cio-eco 

nômico e político que permeia a insti tuição) e o desejo (co

letivo e pessoal de dar voz ao i~stituinte). 

05 grupos com que lidamcs estão vinculados a Ins 

tituição e 9 uma ativióade concreta; eles t~m uma perspec

ti va, 1.1I~a visão de mundo, uma "tarefa" a cumpr i r.. É nes ta 

dinâmica que a distinção entre grupos sujeitos e grupos s~ 

jeitados se dá. Entretanto, vale ressaltar que esta dis

tinção não é absoluta. Ela serve apenas de referencial pa 

ra indexarmos inicialmente o tipo de grupo com o qual tra

balhamos. Na verdade, qualquer grupo, e com maior probabi 

lidade, o grupo sujeito, tende a oscilar entre uma subjeti 

vidade que faz uso da palavra, que enuncia seu objeto, e uma 

subjetividade alienada cuja causa não é "e.nunc.-i.ada", mas 

apenas "ouv-i..da" (ouvida, mas nao sabemos nem onde nem por 

quem, indefinidamente). 

Esta visão nos permi tirá fugir da pura análise de 
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papéis para colocarmos a questão das variáveis da inserção 

e participação do indivíduo no grupo. Existe, assim,um o~ 

jeto da Terapêutica institucional que está,sem dúvida,emb~ 

tido numa determinada problemática social real. Isto im-

plica numa tomada de consci~ncia social mais ampla,por exem 

pIo, da car~ncia da saúde mental e física no Brasil, e ao 

mesmo tempo, numa tomada de posição a respeito das t~cni -

cas terap~uticas para não cairmos no desconhecimento siste 

mático do que acontece para além das instalações do hospi-

tal, na psicologização de problemas sociais,no escamotea -

mento de seu campo intencional no interior da instituiçã0, 

etc. 

Se a relação social encontra-se tão impregnada 

nos problemas dos indivíduos e dqs grupos, como aceitar ta 

citamente o sil~ncio catat6nito de um grupo sujsitado? Se 

o grupo atua recusando-se a falar, como responder-lhe de 

outra maneira que não pelo sil~ncio? 

Felix Guattari ~ em "Re.vc.Lütçã.o Mole.c.ulaft..: pu.t.óo.. -

çoe..6 polZt-i.c.a..6 do de..6 e.j o" faz uma indagação reflexiva que 

pode nos ajudar neste momento: 

"O obje.to da te.~a.piutic.a. in.6tituc.iona.l nao 
é jU.6ta.me.nte. o de. .6e. p~opo~ a. log~a.~ um ~e.
ma.ne.ja.me.nto do.6 da.do.6 de. 'a.c.olhida.' do 6Upe. 
~e.go, t~a.n66o~ma.ndo-o6 numa. e.6péc.ie. de. nova. 
a.c.olhida. ' inic.iã.ti.: .. a.', e..6 va.zia.ndo de. .6e.u .6e.n 
tido a. e.x-<.ginc.ia. .6oc.ia.R. c.e.ga.de. wn c.~o p~õ 
c.e.dime.n.to c.a..6t~a.tivo e.xc.lu.6ivo?" '+ 

Nosso trabalho com os grupos nao tem como propo~ 

ta ou objetivo o desvelamento de uma verdade estática que 

estaria por trás de uma sintomatologia, mas sirr. propiciar, 
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através de interpretação, que condições favoráveis possam 

emergir. Esta interpretação pode ser dada por um paciente 

ou por um médico do staff, ou sej a, por qualquer um que quel 

ra reivindicar, num dado momento, propondo alguma "altern~ 

tiva". Esta alternativa seri o significante que se torna

rá operat6rio no conjunto da estrutura. 

Retornamos aqui ac conceito de "transversal idade 

no grupo" para darmos continuidade ao nosso pensamento. A 

transversalidade no grupo, tal como definida por Guattari S , 

encontra-se em oposição a uma verticalidade e a uma hori -

zontalidade. A verticalidade traduz a hi~rarquização pir~ 

midàl da instituição (organograma), enquanto q~e a horizo~ 

talidade pode ser caracterizaàa -por uma certa situação de 

fato em que as coisas acontecelli e as pessoas ocupam um ~e-

.-
terminado espaço (são relaçõe3 mais ou menos informais, mais 

ou menos .institucionalizadas crrl diversos nívei~). A trans

versalidade aparece então como ama dimensão qUE; pretende su 

perar os dois impasses: o de uma pura verticalidade e o de 

uma simples horizontalidade. Desta forma, ela tende a se 

realizar mediante a efetivação de uma comunicação máxima e~ 

tre todos os diferentes níveis e sobretudo nos diferentes 

sentidos encontrados. "É o pr6prio objeto da busca de um 

grupo-sujeito".6 

Se entendermos que o "coeficiente de transversa-

lidade" é o grau de "cegueira", de "alienação" de cada mem 

bro de um determinado grupo de uma instituição, entendere

mos também que é possível a modificação dos diferentes coe 

ficientes de transversalidade inconsciente, nos diferentes 

níveis de uma instituição. 
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A exemplificação desta situação torna-se de fácil 

compreensao .se pensarmos nas relações entre estagiários,r~ 

sidentes e staffs de um determinado serviço com seu chefe 

e com diretores ou mesmo com o presidente da Instituição. 

A comunicação que perpassa estes individuos possivelmente 

estar& num plano bastante formal, possuindo então um coe fi 

ciente de transversalidade muito baixo. Em contrapartida, 

em nivel de "pátio" são encontradas, mais amiúde, relações 

mais autênticas, num encontro informal onde se possa per -

guntar, por exemplo, quem ganhou a corrida de f6rmula I no 

domingo, ou qual o cavalo que chegou na frente no páreo,do 

fim de semana. 

Estas relações também se estabelecem entre a equi-

pe de sa~de e o paciente e quan~o mais autênticas puderem 

ser, dario aos doentes a possibilidade de efetuar transfe-

rências com efeito terdpêutico. 

Prossegue Guattari dizendo que 

"Só a Ite.iaç.ão de. um glta..u mal~ o~ me.nO-6 glta!!. 
de. de. t~an-6ve.lt-6alidade. peltmitilta. que. -6e. de.
.6e.nc..ade..i.e., dultan:te. um .te.mpo~ já que ne/.l.6e. a-6 
.6unto tudo i Re.ltmane.nte.me.nte. que.-6tionado,u~ 
pltoc..e..6-60 analZtic..o, o6e./te.ee.ndo QO~ indivZ -
dUO-6 uma Ite.ai pO-6-6ibiLi.dade. de. -6e. -6e.ltvilte.m 
do gltupo ~ mane.ilta de. um e-6pe.lho. Então, o 
indiv1.duo ·mani6e.-6taltii, a.o me.-6mo te.mpo,o glt~ 
po e. -6i pltÓpltiO".7 

a claro que isso s6 se dará se o individuo deparar-se com 

um grupo que nao seja alienado e que nio se fixe is suas 

próprias imagens deformantes. 

Um modo de expressa0 coletiva, um diálogo de um 

novo tipo poderão representar forças instituintes estimula 
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das pela consolidação de um nível de transversal idade numa 

Instituição. 

O profissional de saúde, que renuncia à sua posi 

çao imaginária (que o nutre narcisicamente), para situar-se 

num plano simbólico, está apto a operar o recorte de sua 

função "de curar" em múl tiplos encargos., impl icando dife

rentes grupos e pessoas. Seu papel articular-se-á, agora, 

com uma "linguagem" e encontrar-se-á diretamente conectado 

ao conjunto dos significantes e das fantasias do grupo. 

Mas, o que levará um m~dico, por exemplo, a acei 

tar ser posto em caUSá? A ser desnudado pela fala do ou

tro? A participar de um certo estilo de contestação recí -

proca? A abrir mão da~ prerrogativas da hierarquia? 

Talvez tenhamos uma resposta a essas indagações. 

Acreditamos que a emelg~ncia das instincias p~lsionais do 

grupo constitua a maior garantia de lograr êxito ~este pr~ 

cesso. Est~s instãncj~s interpelam um a um, tanto os t~c

nicos quanto os pacientes, para questioná-los e fazê-los re 

fletir. 2sta dimensão só poderá ser posta em relevo,quan

do os grupos e seus componentes tentarem assuTIir o sentido 

de sua práxis e instaurarem-se como grupo-sujeito, colocan 

do-se assim na postura de se assumirem como agentes de suas 

próprias modificações compartilhando da possibilidade do 

enriquecimento dial~tico fundado na altcridade do grupo. 

A transversal idade ~, pois, em outras palavras, 

o lugar do sujeito inconsciente do grupo, o suporte do de

sejo do grupo. 
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Chegamos ao processo originário do desejo do gru

po movendo o imaginário social, onde o efeito identificá -

vel é a ordem simbólica das instituições, onde podemos ler 

dialeticamente as imagens mistificadoras e as imagens inov~ 

doras, ou reconhecer que, da origem do simbólico, decorrem 

o instituído (reprodutor) e o instituinte (criador da dife

rença, produtor). Preocupamo-nos, pois com a terapêutica, 

com o trabalho que suscite o lado criativo, gerador e prod~ 

tor das pessoas. 

Procede nest~ âmbito a transcrição da 

que Ren~ Barbier dá ao conceito de instituição: 

definição 

"Cilula ~imb;lica anali4ada num ~Zvel de ab4 
tJr.ação t upeJr.io,'(. e -e~-tJr.u;tu.Jr.ada dio.le,ticament-e 
e pode ~eJr. con4~deJr.ada como um ~i~tema abeJr.
tO".8 

ri come se a instituição se "incorporasse!! nos il"!di víduos e 

nos grupos que se relacionam com ela. 

"O conhecimento cien~Z6ico da in6tituição i. 
pOJr.tantc. o conhecimento do pJr.a~e~~o de inte 
Jr.ioJr.ização da ext~Jr.ioJr.idade in~titulda e i 
exteJr.io~lzação da inteJr.ioJr.idade in~tituinte 
da~ pe~~oa.~ e do~ 9Jr.upo~ ~ocio.i6 OI.! da~ cla,5 
~e~ ~oc.iai~ de deteJr.minada. l.locieáade".9 

Por outro lado, a instituição enquanto célula sim 

bólica instituída procura interiorizar as regras, os objeti 

vos, as normas, e os valores vigentes na sociedade na qual 

está inserida. Se a instituição tende, então, a interiori

zar esta exterioridade ela também, por outro lade, possui uma 

hetereogeneidade composta pelas diversas pessoas, grupos;a~ 

sistentes, assistidos que de acordo com sua singularidade, 

peculiaridade e demanda, darão origem ã "voz" instituinte que 

tenderá a ser exteriorizada. 
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nA in~tituiçio ~ a c~lula ~imb;lica, matniz 
do~ habitu~, com uma dinimica dialitica in~ 
titu.ida e .in~:ti;tu-i.nte com uma e~tnutu'ta ocuI 
ta e oc~ltante, ln~c~ita na tempanalidade i 
60cialmente ~ancionada, que bu~ca o contno
le da hi~ tonicidade agindo de uma maneÁJta 6un 
cional e lmagináJr.la, ln.6taunada peta.6 ne.la 
çõe~ ~ocial.6 6onço~amente conól.-Ltan-te-~, p.'to 
veniente~ de:. a:U.vldade :Dtart.ó60tunadona do.6 gúi 
pO.6 humano~ (~om a pninclpio de nealidade)~ 
da ~ua pnoduç~o de~ejante (com o pnincZplo 
do pnazen) e do ~eu duplo ima9in~nlo 60cial 
(com o pnlnclplo de eJpenança e. o pninclpio 
de ilu6~0). El~ ~ .6imultaneamente a ne.6ul
tante global e (! âmbito e6pecZ6ic.o, qua.óe 6em 
pne matenlalizado e e~pacializado, do e6ta~ 
do ~emp~e dialético da~ nelaçõe6 de 60nça 
e.ntne 9".Up06 ~oc.iaLt>, cla.66e6 ou 6/'taçõel de 
cla~~e~ ~ocial6 que ~e a6nontam, no e4paço 
e. no tempo hi.6t~nico~ da 60ciedade con6ide.
nada, nOl t~i4 nZuei.ó e~tntitamente imbnica 
do~; econôm.{.co I ideo.tõgico 'e polZtico". 1 o -

Queremos trazer desta discussão para a nossa pe~ 

quisa a sinalização da importância da análise de todas as 
.-

particularidades de um todo ideo16gico complexo, a dizer: 

a necessj~ade de precisarmos as especificidades de cada e-

quipe, o entendimento das tarefa~ de seus membros, a rela-

ção destes com a infra-estrutura in~titucional, as redes 

de poder. 

Nossa prática Institucional Hospitalar está lig~ 

da ao trabalho do profiss ional "PS:1." em enferma ri as, ao t r~ 

balho ambulatorial que se destina basicamente ao atendimen 

to de pacientes com reierência à sintomatologia de ordem 

psicossomática e às In~erconsultas realizadas entre o Ser

viço de Psicossomática e as diversas Clínicas do Hospital. 

A fim de situarmos esta práxis perguntamo-nos se 

é suficiente fazer referência apenas ao plano dos "discur

sos ideológicos". 
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Acreditamos, pois, que devem caminhar juntos o 

conceito de inconsciente e urna leitura da psicanálise com 

a ci~ncia da hist6ria e os discursos ideol6gicos. G no peg 

sar da psicanálise, na sua alia~ça com a ciência da hist6-

ria, que temos procurado entender os conceitos de instituf 

do/instituinte, transversal idade , poder, normas, discursos, 

saberes, conteúdos latentes (ocultos) e manifestos. 

Já nio se trata mais de centrar a psicanálise na 

problemática sexual, nem de opô-la aos temas dos discursos 

ideo16gicos na ciência da hist6ria, pois a consci~ncia in-

dividual ~ um fato s6cio-ideoI6gico. Ela ~dquiTe forma e 

exist~ncia nos signos criados por um grupo organizado no 

curso de suas relações sociais. ~ . 
~ aSSlm que no processo am 

pIo da socializaç~o, o psiquismo está impregnado de ideol~ 

gia e, reciprocamente, a ideologia se sustenta na realida

de'psfquiea dos indivfduos e dos grupos, sendo a linguagem 

(sistema de signos), a materialidade, por excel~ncia, onde 

se realiza o sentido desta imanência recfproca . 

. Neste sentido, enfatizamos que a linguagem perml 

te que a comunicaçio intersubjetiva ocorra ao nfvel do sim 
~ 

b6lico, ou seja, a partir de um terceiro termo consensual, 

social, cuja estrutura garanta o processamento do discurso 

e o desvelamento dos verdadeiros conteúdos. 
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CAPrTULO 4 

o CONCEITO DE GRUPO 

1'- O grupo: uma visão sobre a perspectiva de Guattari 

Partimos do grupo, tomando-o nao como uma simples 

serial idade justaposta, mas como aquele cuja constituição de 

pende do indivíduo. 

O que nos fez delegar um capítulo ao conceito de 

grupo foi a existência de eternos problemqs entre o geral e 
, 

o particular, o grupal e o individual, o social e o ps{qui-

co, que dentre a pluralidade de correntes e obras que vem 

estudando a din~mica dos grupos, nos faz sentir nitidamente 

o que ~'~star i procura de algo.-

Não nos propomos a fazer considerações extensàs a 

respeito de todas as correntes existentes que estudam ou as 

tudaram o assunto, mas a pal'1: i r da oura de Fél ix Guattari mos 

trar a articulação desta com o 110550 entender sobre o traba 

lho com grupos. 

Ji mencionamos no capItulo anterior que nao hi um 

indivíduo ou grupo que exerça, de maneira 6-i.xa, a função 

analítica, ou seja, qualquer sujeito ou grupo, em qualquer 

momento ou lugar, pode produzir um efeito de verdade, ser -

vindo, segundo Guattari, de "analisador". 

Estamos, assim, dIstantes de focalizar as possibi 

lidades de controle grupal de um modo específico de institu 

cionalização. Por outro lado, a partir do momento que tra-
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balhamos com grupos que estão na Instituição nao pretende

mos, em absoluto, desconsiderá-la mas mostrar toda a sua 

"história" presente a cada instante na "hístória" do grupo. 

Mas para isso, é necessário que o coletivo esteja longe de 

se apresentar como um OUTRO absoluto obstruindo o surgime~ 

to do desejo. 

Para que o desejo possa emergir e ser engajado 00 

trabalho e na linguagem do grupo, este deve estar recepti

vo a urna possível ação transformadora do "significante do 

coletivo" que se dá a partir de uma relação .transferenci3.1 

(grupo-indivíduo; grupo-instituição; indivíduo-Instituição 

etc.) em que possa ser dialetizada. E necessário que 0 co 

letivo não se apresente como um "outro~' absoluto, mas imel' 

so num investimento sc-:ial onde todos os sentidos de expre~ 

sao possam ser "ouvidos ll
• 

Guattari explora esta temitica no livro nphic~n~ 

li~e e Tnan4ve~4alidade~1, onde estende o objeto de anili

se e intervenção i produSão do objeto institucional em g~-

ral, ou seja, propõe estudar e intervir sobre as rela~6es 

reais (objetivas e subjet~vas, instituídas e instituintes) 

que os grupos sociais mant~m com as instituições. 

"Se e: velt.dade que o ,tndivrduo ê o inlt.e.dut:.Z
vel ~upolt.te da enuncia~ão da palavlt.a, o alt.~ 
po não deixa de coatinualt. como o depo~ita -
M.o e o inic.iadon de.. toda linguage.m e.. de.. t:.o'
da a e..6iciincia d04 enunciado4".2 

O grupo tenderá a relacionar-se com outros grupos e instân 

cias ~ dizer: econ6mica, social, política, científica, ar-

tÍstica etc. Sendo assim, não existe o grupo abstraído da 

sua relativização multifatorial e das suas determinações 
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concretas. A subjetividade grupal adquire consistência a

través das relações que se mantiverem tanto em nível laten 

te como em nível manifesto. 

Deste ir e vir, deste estar sendo, desta "trama" 

que envolve interditos, resist~ncias, fantasmas, enfim di-

ficuldades, surge uma questão que merece ser destacada: o 

grupo ~ um grupo-sujeito ou um grupo-objeto (grupo-sujeit~ 

do)? Saber em que medida o grupo é sujeito da "cadeia si.&: 

nificante" que enuncia ou se é perpetuador de um discurso 

com o qual nao se encontra realmente identificado, é o que 

marca a distinção entre, por exemplo, a identificação ao 

louco (antipsiquiatria) e a postura normativi3ante, encon

trada por Guattari em sua pritic~ em La Borde. 

Assim sendo, o grupo d._~ to sujei to de~coagula as 

relações entre signifisante e significado deixando emergir 

a subjetividade grupal. O grupo-sujeito não entra numa re 

lação sin~i6tica com a Instituição e é em função de um es-

paço que permite o acesso da simbolizaçio, da produção, do 

questionamento do instituído. de formulação de alternati 

vas e de transformação que o grupo-sujeito pode existir. 

Podemos tomar o referencial t~órico de Donald W. 

Winnicott 3 , que a partir da construção do paradoxo do esp~ 

ço intermediirio, define a cultura. os vinculas, as rela -

ções entre o beb~ e o meio em relação ã função mediadora 

deste espaço. Os conceitos de "objeto e fenômeno transi -

cionais"nos reportam ã gradual constituição do ser humano, 

"de.6de o vInculo .6imbiõ.ti.co mãe e 6ilho, de 
uma ã~ea que .6e .6itua~la ent~e a alucinação 
onipot~nte e a pe~cepção objetiva, ent~e a 
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~eat~dade ~nte~na e a exte~na, a a~ea do j~ 
go e da e~~at~v~dade".~ 

Desta forma, enquanto o grupo-sujeito se proces-

sa como algo que se aflora a cada instante, o grupo-objeto 

tem a sua onipotência depositada num objeto-sujeito insti-

tuído. 

2 - Contribuições de Winnicott no Trabalho com grupos 

Pretendemos, ao citar Winnicott, trazer para nos 

sa prática uma aplicação de suas idéias c experiências pa-

ra o trabalho com grupos. 

Apesar da prE:sença marcante do autor !lO meio psi, 

canalítico, psiquiátrico e psicológico pouca coisa se tem 

escrito a respeito da aplicação destes conhecimentos aotra 

balho cem grupos. Lançando mão de um artigo escrito por 

Júlio de Mello Filho em "GJtupoteJtapia. Hoje."s pretendemos fa 

zer este elo de ligação. 

Acreditamos que a multiplicidade dos temas desen 

volvidos por Winnicott, a dizer: o desenvolvimento humano, 

a liberdade, o saudável e o adoecer, o viver autêntico e 

criativo contrapondo-se a pura adaptabilidade, trazem 

idéias extremamente pertinentes ã nossa tarefa dentro do 

Hospital Geral. 

Júlio de Mello Filho destaca, no artigo referido 

anteriormente seis principais pontos que examinaremos a s~ 

guir. Podemos nitidamente perceber uma visão do ser huma-

no como um indivíduo que se encontra e "vive" em socieda -
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de, em interação permanente com o outro, com o mundo, ou se 

ja, como um "ser grupal". 

a) Integraçã.o e "Holding" 

Winnicott 6 nos aponta que o estado de sensaçües, 

de partes nao integradas na criança, logo que nasce, adqu! 

re aos poucos e através do contacto coma mae a fonnação de 

um todo unitário e coeso. 

Esta unidade só é possível de ser atingida se hou 

ver "holding" adequado. "Holding", na língua inglesa, po-

de ser traduzido por aquilo que sustenta, mantém e cont~m 

a criança, levando-a a se sentir integrada e a começar a 

ter um mínimo de sentimento de sel' e existir. O "holding" 

adequado nutriri de atetn, confo!to e proteção acrianç& que 

poderá ter então sensaçoes de segurança e bem estar, 

o processo de integração nos leva a ter que cxa-

minar os estados de não-integração e de desintegração que 

por sua vez possuem diferenças fundamentais. A ,.nao-} n-

tegração não € acompanhada d~ ansiedade, sensações desagr~ 

dáveis e ameaçadoras, pois as sensações de não-integração 

podem estar presentes na vida adulta "sadia" em estados de 

relaxamento, por exemplo, onde o pensamento pode estar des 

conectado mas não estará psicótico ou desagregado. 

Diz Winnicott: 

"Po~~o int~oduzi~ aqui o g~ande medo da de
~integ~a~ão em opo~i~ão ã ~imple~ aceitação 
da não-integ~a~ão p~imã~ia. Uma vez tendo o 
indivIduo alcan~ado o e~tã9io de p~eoeupa -
~ão, lhe ê. impo~~Zvel nãe da~ ate.n~ão ao ~e 
~ultado de ~eu~ impul~o~. ou ã a~ão de pedã 
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~o~ de ~eu ~eL6 tai~ como a boca que mn~de, 
o~ oLho~ que apunhaLam, g1Lito~ que pe/LóU!Lcun, 
a. galLganta que !.luga etc. A de.!.lin,te.glLaç.ão6,~, 
ni6ica o abandono ao~ impul!.lo!.l, incontnola
vei~ pOlLque. agem pOIL conta'pIL5plLia; e. alim 
di~~o, e~te. 6ato e.voca a idiia de. impuLAo4 
igualmente. incontlLolãve.i~ (polLqul di!.l6CC~a
do~) dilLigido~ contlLa a pltôplLia pc.!.l!.loa.". 7 

A existência do"holding'é então, aliada ã baga -

gem genética constitucional do lactente fornecendo a base 

para o crescimento natural, do qUê o autor chama de, v~lLd~ 

'deilLo S eló • 

Se o inverso se dá, ou seja, as falhas maternas 

ocorrem com freqilência no lugar do gesto espontâneo, marca 

do verdadeiro, surgirá um comportamento baseado numa "rea

ção às invasões", cujo resultado' é o surgimento do 6à1!..!.o 

Sel6· 

Júlio de Mello Filho faz uma analogia deste "holdingrt 

ao "holding" do terapeuta que para estabelecer um bom "SE't 

ting" terá que exercer sua capacidade de intuiçãc e empa -

. tia. 

Mais especificamente em relaçio ao grupo, o au -

tor assinala que este repete o desenvolvimento do indiví -

duo. 

"Em Ae.u!.l pILimôILdio6 aplLe.aenta-4e. não-inte. -
glLado. t uma !.loma de. palL~eA dióelLe.nte.l.l, não 
dilLetamente lLelacionadal.l umal.l com al.l outlLa~. 
Vepoil.l, camo a cILiança contida pOIL uma mãe 
~uóicienteme.nte. boa de.l.leKvolve. I.limultane.a -
mente !.lua !.lenl.libi!idade. inteILopILopILioce.pti
va com ~enl.laçõe!.l de unidade. e. e.quiLIbILio, o 
glLupo e.volui paILa um el.ltdgio de ~nte.gILaç.ão 
em que. O!.l I.l e.U!.l vãILiol.l componente,1.l 6o-'tl)1am uma 
GeltaLt halLmônica e. una. f!.lta !.l..i.tuação de in 
teglLação pILoduz vãILia~ modi6icaçõe.1.l no óun~ 
cioname.nto glLupal: o teIL4peuta que 6ala pa-



61 

~a um componente ê automaticamente ouvido po~ 
todo~ o~ out~o~, po~ exemplo".8 

Acredi tamos, pois, que tanto no "grupo de final id2 

de terapêutica, como no grupo de mães de crianças que serão 

internadas para sofrerem uma intervenção cirúrgica, como no 

grupo dos profissionais de saúde com que lidamos, etc., se 

houver integração no funcionamento especifico de cada wn de 

1es, haverá também, a presença de processos de identifica -

sao. 

Os componentes de cada um dos grupos poderão uju-

dar-se ou criar problemas uns para os outros. O "grupo-mãe-

suficientemente-boa", ou de outra forma. o grupo bem inte -

grado dá conta de certos cuidadoi com as regras b~sicai,com 

o prOVér de informaçõe~, com o fornecimento de dados; cabeg 

do ao analista garantir um bom funcionamento do "settlng". 

sendo então possível lançar mão dE diferentes atitudes de a 

cordo com cada momento específico. sendo criativo e male~ -

vel para tr"abalhar a àivêrsidade das novas si tuações que '.rie 

rem a se estabelecer. 

Mas e o "holding" da Instituição? Será que ele 

~xiste? Como fica este grupo visto numa dimens~o maior? 5a 

bemos que a prática da dupla mensagem existe e ela por ser 

dupla· é dicotômica, ambi va1en te. Nes te sentido Mikhail Bakhtin, 

em "Ma~xi~mo e Filo~o6ia da Linguagem" (1988, 4a. edição) quag 

do fala da relação entre a infra-estrutura e a superestrut~ 

ra nos traz uma importante colaboração. Bakhtin coloca que 

a explicitação de uma relação entre a infra-estrutura e um 

fenômeno, qualquer que seja ele, só representará um valor 
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cognitivo se estiver inserido num contexto ideológico. De~ 

ta forma a lingua e o contexto histórico, ao se interrela

cionarem, mostram-nos que a enunciação ~ sempre produto da 

interação de indivíduos organizados socialmente. Interes-

sa-nos, pois, saber como a realidade (a infra-estrutura) d~ 

termina o signo e como este leva adiante a realidade em trans 

formação. 

Diz ü autor: 

"O p~oblema da ~elaç~o ~eclp~oca ent~e a in 
6~a-e~t~u~u~a e a~ ~upeneat~utu~a~, p~0b!e~ 
ma~ do~ ma-t~ complQ.xo~... pode I'L'.I;Ca,nenie 
~e~ e~cla~ec-tdo, em la~aa e~cala, p2lo e6~U 
do do mate~-tal ve~bal".r 

o signo, ao ~omunicar ~alores, confronta ta~b~m 

valores contraditórios e, portanto, corresponde a uma pos-

sibilidade de estabelecer transformações. 

Assim, 

"a pal~u~a ~e~~ ~emp~e o ind-tcado~ mai~ ~en 
~Zvel dE toda~ a~ t~an~6D4maç~el 6o~iaL~, 
",e,~mo daq(te!a~ que ape,na.,~ de~pontanl, qu.e ain 
da nio toma~am 6o~ma, que d-tnda n~o ab~lta~ 
cam-tnho pa~a ~-t~tema~ ideGl5gico~ e'.l~~utu~a 
do~ e. bem 6 o~mado~. A palik.v~a co n~t-tt(L-t o 
me-to no qual ~e p~oduzem tenta~ acumulaç5e~ 
quant-t~at-tva~ de mudança~. que ainda "~U t-t 
Ve./lam tempo de adqu-t~-t~ UflIId nova qua.f.-<'daáe. 
-tdeol5g-tca, que a-tnda n~o ~-tve~am tempo de 
engend~a~ uma áo~ma -tdeol~9-tca nJva e acaba 
da. A p~lau~a e capaz de a~g-t~t~~~ a4 6a~ei 
t~an~-tto~-ta~ ma-t~ Znt . .[ma~ .. ma-t~ e6ê.m~a/~ da~ 
mudança~ 4oc-ta-t~".10 
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A profa. Circe Navarro Vital Brazil em sua obra 

"O Jogo e a Con~tituiçio do Sujeito na Vialitica Social" 

(1988) diz a este respeito: 

"t 
na 
ç~o 
çao 
ca, 
cia 

p~eci~o que o ~ujeito a~~uma a ~ua voz 
açio de enuncia~ que ~e e6etua na inte~a 
~ocial. O cent~o o~ganizado~ da enunciã 
e~tã ~ituado no meio ~ocial, na dialõgI 
na dimen~ão inte~textual. A con~ciên ~ 
individual i um 6ato ".óõcio-ideolõgico".ll 

Acreditamos, assim, que aí está a resposta para 

a nossa pergunta inici"l, ou sej a, ao nos depararmos com uma 

Instituiçãb que frustra, que não oferece as condições esp~ 

radas para o desempenho de tarefas, mas' ao mesmo tempo ac~ 

lhe as reivindicações dos chefes de serviço, e que procura 

acertar t s5 saberá o que pretendémos quando nos posicionaE 

mos. n na pritica atuante e argumentativa que virão i to-
--

na as contradições que permeiam as relações institucionais. 

:s no vivenciar destes I'lOmentos contrad.it5rios que o "grupo" 

eni.:ontralá suas alternat.ivas para continuar "vivo". :s pe!. 

cebendo a forma de "sensibilizar lõ a Instituição para nos -

sas problemáticas que poderemos um dia usufruir de seu"hol 

ding " . 

b) O Objeto Transiciona1, o Jogo e a Criatividade 

Winnicott chamou de objetos transicionais aque-

1es aos quais a criança se liga para substituir, transito

riamente, a figura ma terna da qual virá a se individualizar. 

A criança, principalmente, na hora de dormir cos 

tuma usar chupeta, chupar o dedo, acariciar um lençol, uma 

fronha ou uma fraldinha e também agarrar-se a um bichinho 
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ou brinquedo de estimação que adquire algumas característi 

cas corno: a impossibilidade de se lavar qualquer um destes 

- -objetos por mais "sujo" que possa parecer a mae; o respei-

to de todos ao objeto escolhido pela criança; a sua locali 

zaçao que não se dá nem no mundo interno da criança nem no 

mundo real, mas num espaço intermediário; o objeto que nao 

~ uma alucinação, ele tem vida, quer dizer, a criança pode 

fazer um determinado uso deste objeto de acorde com seu es 

tado afetivo etc. 

Diz Winnicott: 

"Int~oduzi 04 te~mo~ 'ubjeto~ t~an6ieio
nai~' e '6enâmeno~ t~an~ieionai~' pa~a de 
.6igna~ c. ã~ea inteJi..mediã.Jtia. de ex.peJtiê.neia, 
ent~e o polega~ e o u~.6inho, ent~e o e~oti~ 
mo o~al e a ve~dadei~a Ji..elaç~o de objeto,ei 
t~e a a~ivldade ~~iativa p~imã~ia e a p~oj~ 
ç~o do que jã 60i-ln~~ojetado, en~~e o de6 7 

eonheeimento p~imãJi..io de dIvida e o ~eeonhe 
eimento de~ta". 1 2 

o autor prossegue nos orientando no sentido de 

que esta é a jornada dú bebê entre o subjetivo e a objeti

vidade e tamb~m que o pensar e o fantasiar estão relaciona 

dos com todas estas experiências. 

Os fenômenos transicionais que sao mais abstra-

tos, substituem gradativamente os objetos transicionais 

correlacionando-se ao crescimento do bebê. 

Podemos compreender o objeto transicional como 

aquele que facilitará Q acesso ao simbolismo auxiliando a 

d~stinguir o fato da fantasia, a realidade externa da in-

terna, a criatividade da percepção. 
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Winnicott chamou de "espaço potencial" a área en

tre o bebê e a mãe onde se passam estas experiências. Este 

espaço ~ o lugar onde se dará toda a vida ~riativa e cultu

ral, ideológica, religiosa, científica e. portanto,pode ser 

considerado um espaço ilimitado. 

No trabalho com os grupos, podemos notar que cn -

tre cada paciente e o terapeuta, entre os próprios pacien -

tes, entre o coordenador e os membros componentes deste gr~ 

po cria-se um campo onde desenvolver-se-á a interação,a tro 

ca de experiências, de informaçõe~. e a criativLdade.enfim, 

a própria peculiaridade e a cultura grupal. 

Esta área pode ser identificada como irea de ilu-

sao e realidade simultaneamente. A substincia da ilus~o e 

para Winnicott 

lI aq u.J.lo qu.e. ê peJtm.Lt-i.do a.o be.bê. ~ qL~e.. na. v.'_ 
da a'dlâ.t.a, é. -i.ne.Jte.n,te. ã aJtte. e. ã Jte..[-i.g-<-(ic. Pu 
de.mo~ eom~aJtt-i.lhaJt de Jte.~pe.-i.to pela e.xpe~.iê.~ 
ela ilu~~~-i.a e., ~e. qu-i.6e.~mo~, Jte.unLJt e 6o~ ~ 
ma/I.. um gJr UjJO eom ba..6 e. na h.im-i.laJtJ.dade. de. YW-'s 

~a~ e.xp~Jt~ê.ne-i.a~ -i.lu~õJt-i.a~. E6~a é uma Jta-i.z 
natuJtal do agJtupame.nte e.n~Jte. O~ ~e.Jte.~ huma -
no~. No e.ntanto, e.la ~e. toJtna maAca di~t;nt-i. 
va de. louc.u/'la qu.ando um a.dulto e.x.[ge. de.mai.6 aã. 
eJte.dul-i.dade. do.6 outJto~, ,oJtçando-o~ a ~ompaJt 
tLthaltUn de. uma -i.lu~ ã.o que nã.o ê a rM.õ piÚa áe' 
le..6".13 . -

A existência deste espaço potencial, segundo Jú-

-lio de Mello Filho, aliada a possibilidade do grupo funcio-

nar em clima de liberdade, favorecerá o desenvolvimento de 

múltiplos processos de criatividade t.anto de cada um de seus 

membros como do grupo como um todo. Os fen6menos transicio 

nais intragrupais têm, pois a sua importância reservada ne~ 

te processo de estimulação grupal. que leva os componentes 



66 

a desinibirem-se a usar linguagem pr6pria e a se sentirem 

mais livres. 

Winnicott vai mais além quando afirma que este es 

Pél;ço transicional ou potencial, onde as experimüntações se 

dão, pode ocorrer também do "lado de fora", ou seja, antes 

ou depois de uma sessão, num bate-papo ou ainda no espaço 

da vida de cada um. 

Esta postura de Winnicott traz implfcita a idéia 

de que o "brincar" é por si só terapêutico, cabendo tanto 

ao paciente como ao terapeuta faz~-10. Este brincar a que 

nos referimos é a pr6pria maneira de viver' e ser de cada um 

que levari ao encontro do pr6pri? Sel6. Na pritica,o brin 

car pode ser encontrado numa ob~ervaçio que se d~ através 

da escoih~ de certas palavras, do tom de voz, do humo~ etc. 

Assim, Winnicott nos ensina que a arte do l~dico 

tem cadeira cativa durante trabalhos terap~uticos. Daf po-

demos inferir que compreensão das vicissitudes dos compo -

nentes do grupo, atitude de aproxim~ção. observações des -

contrarda~, relação empitica e autenticidade são variiveis 

que, ao contririo do que podem pensar certos crfticos mais 

-severos e que veem o "setting" como algo frio ou distante, 

levam os indivfduos a compartilharem "holdings", ou ao con 

tririo, a sentir vontade da separação de acordo com a sin-

gularidade de cada processo e as reaçoes de cada um. 

c) O Grupo como espelh~ 

Winnicott postulou que, quando o bebê olha para 

o rosto de sua mãe ele v~ a si mesmo, sendo assim, este 
~ 

e 
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o seu primeiro espelho onde terá a oportunidade de olhar, 

ser visto e portanto existir para mais adiante poder olhar 

e ver.ll! 

Esta passagem marca o começo de uma troca signi

ficativa com o mundo. Entretanto, se o beb~ vier a se de-

parar com uma mie voltada para si mesma, em lugar dela re-

fletir o beb~ refletirá seu próprio "humor" ao qua 1 o be-

b~ tentará adaptar-se em detrimento de sua espontaneidade 

e capacidade criativa. 

.. 
Sendo assim, fica claro que a presença nao 50 ccr 

poral mas "ativa" da mãe propiciará um sentimento de prot~ 

çio ã criança que uma vez introjetado levará o indivrd~o 

.. 
mais tarde a ter a capacidade de "estar:" 50, ou seja.atin-

girá C0m ma.is façilidaJe a maturidade no seu desenvolvimen 

to emocional. Este processo é estendido por Winnicott ao 

papel da família e das pessoas que mant~m com a criança Uill 

relacionamento mais íntimo. 

Ao trabalharmos com grupos, vemos claramente q~e 

a pr6pria disposição física das pessoas pela sala (geral -

mente em círculo) permite que os participantes vejam uns 

aos outros ao mesmo tempo; todos funcionam como espelhos 

para cada um e para si mesmo. 

"Cada pa~ticipante ~e6le~e a imagem ~eal do 
ou~~o e, ao me~mo tempo, aquilo que ~e vi 
pa~ticula~men~e, com o~ oLho~ do incon~cien 
~e, no out~o ... A 6unção te~apêutica ganha 
no g~upo dimen~õe~ e~peciai~ e gJtaça~ ao ~e_u 
6etting e ~ipo de ~uncionamento. Como de -
m o n~ tJt.fl.~ am .Winn.i.coti, Kohu;t e ou.;tJc.O.6 f é g~açM a U 
6a 6unçao que .a c~iança, ao 6e~ olhada e a.dmi=
~ada pelo~ objeto~ que a ajudam a e~t~utu -
~a~ ~eu Sel6 (Sel6-objeto.6), vai e~t~utu~an 
do, ao~ pouco~, a 6ua iden~idade at~avé~ de 
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um Sel6, cada vez mai4 Znteg~o, ~oe~o e ha~ 
mônico. E4te p~oce44o e4timula 4ua auto-e4~ 
tima e auto-con6iança. No g~upo, o tenapeu
ta e demai4 pa~ticipante4 ~dqui~em qualida
de4 de Sel6-objeto4 pa~a cada pacieRte pela 
e4pecial impo~tância que cada um tem pa~a 
com 04 out~04. Natu~almente, ce~to4 pacien 
te4, pela.6 4ua4 ca~actelLZ4tica4, 4ão p~,<-moJi 
dialm ente ei.eito4 po~ out~o4 como S e.e.& - o b ri 
t04 (ou objeto4 t~an4icionai4) ,u4ando-~e o~ 
t~o modelo ext~aZdo do de4 envolvimen,to" . 1 5-

"Self-obj ect" ,conce i to de H. Kohut 16, que diz res 

peito a objetos com os quais o sujeito se relaciona com um 

certo grau de fusão e indiferenciação. Nesta relação nao 

há uma categórica determinação de sujeito e objeto. 

o ser humano precisa constantemente, no curso de 

sua vida, de um incremento de sua auto-estima, de suas ca-

pacidades e de suas potencialidades. Podemos exemplificar 

o que foi dito com o seguinte relato: num grupo de crian -

ças reunidas na enfermaria de Cirurgia Infantil surge no 

brincar certo sentimento de temor por parte de um menino 

que iria sofrer uma intervenção cir~rgica dali a alguns ôo 

"mentos. Expressou-se pegando um papel que lhe dei para ae 

senhar, rabiscando-o todo de preto, vermelho e amarelo.Man 

tive-me atenta, Dor~m silenciosa. Uma outra criança que 

já havia sido operada anteriormente intervém dizendo:"Acho 

que você tá nervoso que nem eu tava, não tem medo não ,olha 

só o meu peruzinho como ficou, já tá bom, né?" . 

Assim, o reasseguramento foi feito de um pacien-

te para o outro enquanto mantive-me como terapeuta, numa 

posição de'holding",ajudando-os através de um acompanhame~ 

to empático e mostrando interesse nos problemas que ali emer

giam e ali mesmo eram buscadas soluções pelas próprias cri 
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"Sem d~vida, no g~upo, 6uneionam inten4amen 
te o que Winnieott ehamou de identinicaçõe~ 
c~uzada~, uma da~ ba~e~ do e~e~~imento da 
c~iança no ~eio de ~ua óamZiia. Ca.da um .~e 
põe imaginativamente no iuga~ do outJto". 1 7 

Por isso é que Winnicott propoe, para nós, técni 

cos, que sejamos um espelho vivo e aut~ntico ao nosso jei

to, à nossa própria maneira de ser, sabendo respeitar ú mo 

'do de ser do outro, nio impondo-lhe idéias ou opiniões,mas 

apenas expondo-as, mostrando-as, cuidando para que o olltro 

nao se sinta invadido e nem pressionado. Refletir a ima -

gem real do outro caminha junto com a possibilidade Je ver 

no outro certas particularidades-que o ajudarão a cons~i -

tuir-se como tal. 

d) Comunicaç~o e Sil~ncio 

Distante de querermos aqui situar emissores e re 

.ceptores de mensagens, procuraremos mostrar como se j~o ?S 

tr~s formas de comunicação enfatizadas por Winnicott.l~ 

o autor disserta sobre tr~s tipos de comunicaçao. 

A comunicação "direta" ou "silenciosa" é aquela que corre.:? 

ponde à comunicação com objetos subjetivos, que se dá no 

estado de fusão. g a comunicação mãe-beb~: à medida qu~ a 

mãe lhe comunica a sua confiabilidade, o beb~, sentindo-se 

fundido com ela, processa uma comunicação silenciosa inti

mamente relacionada ao núcleo do Self, representado pelos 

processos inatos e pela vitalidade dos tecidos corporais. 

o segundo tipo de comunicação é a "indireta" ou "explÍci -
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ta" que, diferindo do primeiro tipo exposto, caracteriza-se 

por acontecer entre as pessoas em estado de "separação",sen 

do explícita e liberada. Expressa-se nas relações interpe~ 

soais podendo ou não existir verbalização. mas havendo sem

pre comunicação de sentimentos e atitudes onde a linguagem 

pode ser Um vínculo intermediirio. bem como expressoes fa

ciais, corporais, etc. A terceira forma de comunicação a 

qual Winnicott chamou de intermediária origina-se no brin -

car envolvendo todo e qualquer tipo de atividade cultural. 

Outra observação do autor que nos parace pertine~ 

te, neste momento, ; o saber diferenciar ~ aus~ncia de comu 

nicação numa não-comunicação siwples da mesma aus~ncia numa 

não-comunicação ativa ou reativa. À primeira pertence o di 

reito de Jlao se comunicar ou comunicar-se silenciosamente, 

enquanto que a segunda relaciona-se com o sil~ncio expres -

sando-se ~omo reaçao a um processo terap~utico ou grupal, 

por exemplo. 

A nao comunicação simples esti ligada também à ca 

pacidade do indivíduo poder ficar 56, corno diz Winnicott hi 

algo tão íntimo no homem que a ningu€m ~ dado o direito de 

penetrar ou violar. O "silêncio humano" pode ter urna s~rie 

de motivos, cabendo ao terapeu ta, ao coordenador ou ao co-coa!. 

denador de um grupo, da fim terap~utico ou não, estar aten

to a certos tipos peculiares de comunicações não-verbais,s! 

lenciosas, tendo a percepçao das interações e dos conflitos 

bisicos que cada participante estabelece com o grupo,mas sem 

faz~-lo corno se estivesse esquadrinhando o indivíduo em to

dos os seus redutos internos, verdades e referências exis -

tenciais. 
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Assim, o desejo de nao se comunicar em determina 

do momento pode ser entendido como instante de crescimen-

to e reflexão. 

Certo dia, fui chamada na enfermaria por três pr~ 

fissi0nais diferentes para que eu conversasse com o pacie~ 

te O., pois este encontrava-se "mudo" sem querer falar com 

ninguél:1. Dirigi-me a ele cumprimentando-o e explicando quem 

eu era. Não o incitei a falar, nem lhe perguntei nada, a-

penas fiquei ali ao seu lado com mais quatro crianças da mesma 

enfermarii que realizavam uma atividade l6dica. Quando me 

despedi, dizendo que voltaria no dia seguinte, fui aborda-

da por uma enfermeira (que era uma das três pessoas que me 

haviam solicitado a falar com O.) que muito surpresa fa-

lou: "Puxa você não conseguiu nd.da?" esic). Sorri e com -

preendi que um profissional com uma formação tão ligada -a 

concretuue e .lotada nUlla enfermaria onde a "cura" só se dá 

através da intervenção cir6rgica e física não poderia ter 

atitude diferente desta. 

Com o decorrer dos dias, O. p6de expressar atra

vés do desenho e da fala que esta era a primeira situação 

onde podia ficar em silêncio sem ter que fazer alguma coi-

"f· 5a especl lea. O. de 12 anos, filho mais velho de uma fa-

mília com 10 crianças, sentia-se responsável por seus ir

maos, ·tendo sempre que ajudar a mãe nos afazeres da casa, 

preocupava-se com tudo e no dia-a-dia de sua vida atendia 

aos pedidos da mãe, ajudava na criação dos irmãos. estuda

v.a, enfim não parava nunca para ser ele próprio. O seu si 

lêncio aí representava nada além do que um momento de "pau 



72 

sa/reflexão", "descanso", onde nao tinha obrigação de "fa-

zer nada". 

o que fica difícil para a equipe interdiscipli 

-nar e mesmo alguns profissionais "psi" entenderem e que a 

psicanálise ou a psicologia não têm que desvendar tudo, há 

algo no ser humano que é indevassável e nem a técnica, nem 

a c~ricsidade de quem quer que seja outorga poder para fa

zer uma lIinvasão" à particularidade do sujeito. 

Esperei o plantão da enfermeira e pude então mos 

tar-lhe. na prática, e~ta forma de expressão peculiar que 

Winnicott nos ensina: C' viver no "silêncio". 

e) O Verdadeiro e o Falso Self 

Falamos anteriormente ~ue a comunicação direta es 

tá relaci~naJa ao núc!E:o do "Self" e é nesta tecla que in-

sistire~os agora apoiando-nos ainda no estudo de Winnicott 

que diz que a comunicação s6 é sentida como real q0ando in 

clui o núcleo do verdadeiro Self. Mas se estamos falando 

em verdadeiro Self e porque existe o falso Self e se a co-

rnunicação depender deste último ela será sentida como fú -

til e irreal. 

Examinemos agora estes dois conceitos: Winnicott 

em "O~ bebi~ e ~ua~ m~e~"19 afirma que algumas das falhas 

de" desenvolvimento da criança, com as quais nos deparamos, 

decorrem de uma falha do fator "mãe dedicada comum" ou "mãe 

suficientemente boa" em determinado momento ou ao longo de 

uma fase. A atenção que as mães dã~ comumente aos bebês 

corresponde à necessidade vital destes de que alguém faci-
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lite os estágios iniciais de desenvolvimento físico e psi

cológico que inclui aí a personalidade mais imatura e abso 

lutamente dependente que ~ a personalidade humana. Estamãe 

alimentará a onipotência de seu filho começando então a dar 

vida ao Self verdadeiro. À medida que a criança começa a 

dispor dos mecanismos que lhe fazem permitir a convivência 

com frustrações e dificuldades do meio ambiente, a mãe tam 

b~m terá outro tipo de atuação que faz parte de um proces-

so gradual. 

Por outro lado, quando a mae nao ~ capa: de com-

plementar a onipotência do lactente ela falha repetidas v~ 

zes levando seu filho ao estado de submissão. Neste ins -

tante encontramos a fase inicial de construção do falso Self 

que resulta então da inabilidade da mãe em sentir as neces 

sidades de seu filho. 

A sobrevivência desta criança. calcada num falso 

Self acaba acontecendo, mas com a construção de ~ma - . serIe 

de relacionamentos falsos e introjeções que fazem com que 

-a criança cresça e torne-se exatamente como & mae, a avo, 

a tia ou enfim igual i pessoa que exerce mais de perto a 

função materna. 

"O 6al6o Sel6 pa~a Winnieott ~ 6emp~e o ~e-
6ultado de uma de6e6a, uma di66oeiação~ que 
tem eomo objeto oeulta~ o ve~dadei~o ~e~6, 
pa~a evita~ o 6eu aniquilamento. A imitação 
6e to~na 6ua p~ineipal e6peeialidade e pode 
~e~ a ba6e de um tipo de 6ublimação, quando 
a e~iança e~e6ee pa~a 6e ~o~na~ um ato~".20 

Winnicott nos fala de 

"g~adaç~e6 de 6al6o Sel6, de6de a no~malida 
de, em que o 6al6o ~el6 i ~ep~~6entado pe~~ 
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atitude polida e amável, o ganho ~e eon~ti -
tuindo no luga~ na 60eiedade que nunea pode 
~e~ atingido ou mantido eom o Selá ve~dadel
lLamente .üolado. No e.xt~emo opo~:totelllo~ o 6al 
~o Selá, que ~~ implanta eomo ~e áo~~e ~ea~ 
o que 6az o~ out~o~ pen~a~em que ~e t~ata da 
pe~~oa em ~ua ~ealidade. No~ ~elaeionamento~ 
de eonvivêneia, ~~abalho e amizade, eontudo, 
o 6al~o Selá começa a áalha~".21 

o indivíduo falso Self pode nos levar a confundir 

sua fantasia com o que Winnicott chamou de "fantasiar". Es

te fantasiar nao se relaciona à criatividade ou à capacida-

de para construir fantasias a partir de um mundc interno, mas 

refere-se à compulsividade deste ato, ou seja, encontramos 

nestes indivíduos o devaneio que coloca a léguas de distân

cia o mundo da realidade compart~lhada, tornando, desta fOE 

ma, impossível o acesso a U~ verdadeiro diilogo que veja o 

outro crimb um ser em separado. 

No grupo devemos es tal' a ten tos para que nao se ins 

tale o falso Self grupal, OH melhor', como nos assinala Jú·· 

lio de Mello Filho, para que o grupo não funcione mal adap-

tativamente, mimetizando o coordenador, em estado de submis 

sio a este ou tentando idealizi-Io permanentemente. 

f) A pessoa do Terapeuta e aContratransferência 

Ji nosreferenciamos a esta temática quando a 

nalisamos a implicação psico-afetiva do pesquisador imbrica 

do nas teias de sua pesquisa-ação. Mais adiante retornare-

mos ao assunto quando tratarmos da contratransfarência do 

Interconsultor. E neste instante refletiremos sobre a pos-

. tura do analista, terapeuta ou coordenador de grupo por se 

tratar do sexto item enunciado por Júlio de Mello Filho co-
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mo de crucial importincia no rol das contribuições psicann 

líticas de Winnicott que levam ao conhecimento do homem. 

Winnicott trabalhou intensamente com paradoxos, 

desta forma não ~ dificil compreendermos que ao mesmo tem-

po que estimulava o novo, o original e o criativo na priti 

ca analítica, não abandonava a possibilidade de lançar mão 

da t~cnica psicanalí~ica clássica, estudando alternativas 

para a mesma. 

Diante d0sta postura podemos transcrever algumas 

caracteristi~as das qU9.is o "analista" deveria gozar: "auten 

ticidade", "consistênc:iatl,"vulnerabilidade ao paciente", "si!!! 

plicidade marcante", principalmente nas interpretações. Es-

tas "habilidades" articular-se-iarr, com -utla melhor reflexão 

do analista de sua própria contr~t.ransferêllcia. 

~Em m~l~ipla~ oca~i5e~ el2 e~Q~eueu ~ob~e a 
impo~~2ncia do anali~~a PQde~ ~e~ ele me~ma 
dian~e do~ ~eu~ pacieh~e~. ~e~ au~~ntica, 
deixar... f., !.1.,'!.gi~ ~ eu ve.~áa.deiJto ~ el6 ... Ele. d,L-
zia, ~amb~m que o anali~~Q p~eci~a ten 'con 
6i~t~ncia', poi~ o~ pai6 de nO~~06 paeien ~ 
~e~, mui~a~ veze~, nao tive~am e~~a qualida 
de. Ao me6mo ~empo, ele a,i~mava que o ana~ 
li~ta deve ~e~ vulne~~vei ao ~eu paciente, 
ou ~eia, não ~e~ inatingZuel, ~up~a-humano. 
I~to, "tem, tamb~m, uma ceua ~elaç.ão c.om a 
.6ua aó.-i./tmaç.ão de que o te.~apeuta devettia pe~
manec.e~ c.omo um obje~o ~u.jetivo pat:..a o pa
c.iente, mui~o embo~a ~ep!t~.6enta~~e a ~eali
dade objetiva".22 

Júlio de Mello Filho nos lembra, ainda, a respeito de Win-

nicott: 

"Ele ac.~editava que o 6at(0 do ana.li~ta ~e a 
p~e.6enta~ como o .6e~ que we!tdadei~amente ~ 
'com ~ua p~e.6enç.a P.6,{,c.Oh.6orriiüca~, já e~a em 
.6i me.6mo um óato~ te~ape.utico". 2 3 

Prossegue o autor assinalando 3 especificidade no 

atuar com os grupos, diz ele: 
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"obvLamente, numa 4Ltuaçio de g~upo em que 
o te~apeuta ~ e ap~e4 enta po~ LnteÁll.O ao.~ olho4 
d04 pacLente4, ~ um 6ato~ de 4uma Lmpo~tan
eLa. 04 pacLente4 captam aquLlo que pode 4e~ 
comunLcado, de modo ext~ave~bal, pela p04tu 
~a, atLtude, ge4to4 e tudo o que emana dCi 
pe~~oa do te~apeuta. Ve4ta 6o~ma, comunLca
mo~ ap~een45e~, d~vLda~, an4Ledade4, po~~m, 
tamb~m, nO~4a con6Lança no p~oce44o g~upote 
~ãpLco, 6ato~ e44encLal ao 4eu bom de~envol 
vLm ento " . 2 '+ 

Acreditamos, pois, que embora nossas atividades 

no Hospital Geral não se limitem a grupos com finalidade 

terap6utica, a premisse aqui abordada 6 vilida e extensiva 

aos grupos de paciente~ internados efu enfermarias, aos gr~ 

pos iilterdisciplinares atuantes, às intervenções efetuadas 

em nível de "Interconsulta" com um ou mais profissionais de 

uma determinada clínica. 

Para Winnicott a verdadeira e objetiva contra-

transferêr.c ia, como j á mencionamos anteriormente implica no 

amor e no 6dio do analista como reação à personaljdade e 

comportamento reais do paciente. 

o terapeuta e os componentes do grupo mantêm um 

clima de "holding" e interação onde são propiciados o de -

senvolvinento dos "processos maturacionais" e da criativi-

dade de cada um. Da mesma forma, certas situações geram 

6dio ou agressividade do terapeuta devendo ser adequadame~ 

te "manejadas". Os erros, fracassos e desadaptações tam -

bém são momentos difíceis de lidarmos e, na maior parte das 

vezes são causados pela agressão face a face experimentada 

pelo grupo, pelo "pôr o terapeuta à prova". Esta "cena" 

que acontece no frente a frente, num clima muitas vezes de 

surpresa, tendo em vista a nossa imersão no todo grupal,pQ 
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de nos levar a dar respostas diretas, sem uma maior refle

xão sobre a questão em destaque. Se neste instante nao es 

tivermos atentos e não admitirmos, como nos diz Winnicott, 

que o ódio faz parte do processo terapêutico podemos expe-

rimentar um sentimento de menos valia que nos leve a de -

sistir de praticar o trabalho grupal; podemos também ter 

a nossa auto-estima profissional atingida fazendo com que 

nos sintamos extremamente agressivos. 

Todas essas reações contratransferenciais podem 

ser percebidas pelo grupo, e deste fato não podemos fugir. 

A tonalidade da voz, expressões faciais, modificaç6es na 

postura, enrijecimento nos atos, são alguns exemplos. Qua~ 

do afirmamos que não podemos negar estas varii~ejs, refe-

rimo-nos i posição de onipotência do terapeuta que nao ~on 

-segue ver que nao e a reaçao agressiva ~m si o que importa, 

mas o 

"u~o tl~ap~utieo que ~e po~~a 6aze~ de6~e 
in4tante ~ont~at~an~6e~eneial. O te~apeutc 
Que n;o admite ~entimento~ que aeaba de ex
p~e6~a~ e4t~, na ~ealidade, tentando dou
t~ina~ e ~ubmete~ o g~upo, t~atando-o ~omo 
aquela e~iança que n~o deve di~euti~ ou C~~ 
tiea~ a.,6 ll.eaçõ e~ de um pai. todo- pode~o~ (J e. 
~upe~iolt".25 

Estes momentos, embora nao signifiquem a rotina 

do trabalho com grupos, devem ser entendidos como situa

ções emergenciais significativas, onde é visível a neces -

sidade de se elaborar o problema da agressividade grupal, 

comp~rtilhada pelo terapeuta através da autenticidade e 

verdade dos seus sentimentos contratransferenciais. 

o atuar "agressivamente" por parte do terapeuta 
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acompanhado pela perccpçao profunda de sua contratransfe

rência, faz com que entenda a situação e proceda à análi 

se do grupo de forma nova, criativa, contribuindo assim 

para a evolução progressiva do nficleo conflitivo. 

O funcionamento do terapeuta como uma pessoa co 

mum, aliado ã "demonstração" de que a agressividade não pr~ 

voca a destruição total, mas que é uma condição humana so 

lucionável, pode em "certas situações" possibilitar aos 

componentes do grupo o vivenciar de uma experi~ncia dife

rente, e, portanto, lfidica e terapêutica. 

~--,-
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CAPITULO I 

AS IATROGaNESES E AS RELAÇOES IATROGaNICAS 

1. As iatrogêneses a partir da concepçao de Ivan I11ich 

Nas instituições onde trabalhamos e podemos enten 

der a ordem institucional simbólica enquanto linguagem, co

dificando relações, significando vivências e papéis sociais, 

tanto no momento do institurdo, quanto no momento do insti

tuintc, um dos efeitos evidenciados é a produção de rela

çoes iatrogênicas. 

Entre os autores que tratam das relações iatrogê

nicas nas Instituições, elegemos Ivan IIIic}l que descreve. 

especificamente em seu livro "A Exp~op~iaç5o da Sa~de - Ni

me~i~ da Medicina", a hipertrofia da medicina nos quadros 

das instituições de previdência sccial. O autor abre uma 

discussão fun~amental sobre um dos maiores problemas do ho

mem em nossa sociedade: o da sa~de individual e ~oletiva a

meaçada pela burocracia médica que aliena os possíveis meios 

de tratame~tc não reconhecenJo os seus reaIs limites. 

Para ent.endermos melhor as concepçoes de Illich a 

este respeito e podermos a posteriori fazer uma analogia a 

uma proposta de ação na práxis institucional, anaJisaremos 

os três tipos de iatrogêneses que nos são descritas em sua 

obra: iat~ogênese clínica. iatrogênese socjal e iatrogênese 

estrutural. l 

O termo técnico iatrogênese, é composto das pala

vras gregas iatros (médico) e genesi~ (origem) e que vindo 

do ato médico ou do ato de sa~de, paradoxalmente contraria 
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a sua própr ia afirmação como a to "cura t ivo", infringindo 'lua 1. 

quer esp~cie de dano ao sujeito-paciente. 

Em sentido mais amplo, a iatrogenia como concei

to engloba todas as condições das quais medicamentos, m~di 

cos, psicólogos, enfermeiros, equipes interdisciplinares e 

a própria Instituição podem vir a ser agentes patogênicos. 

O emprego d6 tal termo neste trabalho designa pois,os efei 

tos não desejados provocados por um ou mais agentes sobre 

principalmente a saúde: não apenas por seu impacto direto 

mas igual~ente pelas transformações que operam a nfvel so

cial e a nfvel simbólico. 

Isto se di se tivermos como base de raciocínio 

que U!lla sociedade existiri se diversas funções puderem ser 

preenchidas; como por exemplo, :l._produção, a educação, ge~ 

tão da coletividade etc., mas sem reduzir-se a isso, sem 

tratar. seus problemas de uma só maneira, e sabendo "inven

tar" e "definir" para si mesma tantas propostas e alterna

tivas qllanto se fizere!!l necessirias. Nosso ponto de parti 

da é a maneira de ser sob a qual a instituição se consti

tui, e como mencionamos na unidade anterior é o simbólico. 

Assim, procuramos evidenciar, na Unidade l, como 

o trip~ sócio-econômic0-político, a cultura, a formação a

cadêmica dos diversos profissionais, a história da medici

na, a história das instituições e dos hospitais etc.são pro 

dutores de um discurso e de uma pritica dos quais o profis 

sional de saúde, dentre outros, é paradoxalmente "vítima"e 

perpetuador em suas relações com os.pacientes, da realid~

de instituída, fazendo com que o instituinte possua cada 
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vez mais um papel secundirio e at~ mesmo insignificante, 

-deixando fluir o processo de assujeitamento as normas Vl-

gentes. 

A ~at~ogêne4e elln~ea ~ identificada por Illich 

corno urna ineficicia global e urna gama de perigos que a me

dicina dispendiosa pode trazer, numa concepção geral de de 

sejo de melhoria de vida intimamente relacionado ã produ -

ção de saúde. O autor pretende fazer referência às inter-

venções cirúrgicas inúteis que muitas vezes acontecem devi 

do a urna obediência cega aos padrões t~cnicos avançados qu~ 

se impõem. 

A ~at~og~ne4e 4oe~al ~ descrita como aquela qLe 

caracteriza a perda da capacidade i~dividual de adaptaç~o 

ao me io soc ial e COnSel!Üen temen te perda de autonomia na 2ção 

e no controle do meio. 

A supermedicalização e um exemplo que ilustra o 

aspecto da dominação destrutiva que o desenvolvimento i~-

dustrial vem exercendo sobre nossa sociedade. Não preten-

demos em absoluto negar o progresso, a pesquisa, o novo sa 

ber, as novas t~cnicas que atuam, em prol de urna melhorí3 

de vida e de saúde, mas apontar para os efeitos iatrogêni-

cos que o tecnicismo generalizado nos tem causado. 

Illich, neste contexto, analisa tais procedimcn-

tos sob a dimensão da eont~ap~odut~v~dade institucional.As 

sim, o autor tenta nos chamar a atenção para duas dimen 

soes da produção: urna autônoma e outra heteronômica que na 

~poca atual entram em conflito de modo cada vez mais acen

tuado, ou seja, quando a forma industrial de produção se 
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desenvolve numa sociedade, os instrumentos dominantes colo 

cados para garantir seu crescimento ignoram de saída os v~ 

lores produzidos pela forma aut6noma. O produto aut6nomo 

i expropriado pelo uso da força física, o ritual, o sali

rio ou o imposto. Ainda segundo Illich, nota-se que o ní

vel de produtividade global ~ reduzido ou pela falta de de 

senvolvimento t~cnico ou pela imposição de instrumentos de 

uma outra cultura inadaptada ao meio e is tradições da po

pulação. Essa expansão da instituição heteron6T;lica expro

pria o poder de ação pessoal. 

Desta forma podemos refletir que, se qvisennos com 

preender e esclarecer a presente ç~ise em todos os setores 

de nossa sociedade (educação, safid0, segurança etc.) temos 

sem d~vida que vencer a etapa do reconhecimento da eOn~hQ

phodu~ividdde específica das instituições e das leis que 

governam suas manifestações. A autonomia esti r~lacionada, 

sem d~vida, ~ singularidade e i identidade do s~jeito. Tr~ 

ta-se de uma oposição entre mesmidade e alteridade. O "ou

tro" enqu~nto tal tende a "sumir". 

Para que atinja seus objetivos, a produção autô

noma deve garantir que ningu~m fari uso de sua liberdade, 

de um modo que restrinja a liberdade do outro ~ais que a 

sua. Ele deve tamb~m estimular ocasiões constantes de ar

bitragem onde cada instituiçao especializada exerça sua fun 

ção legal de proteger os direitos das pessoas de andar, a

prender, criar e curar-se mutuamente. Por outro lado, o 

quadro institucional mais favorivel ao desenvolvimento da 

produção heteron6mica possui características exatamente 0-
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postas: imp6e i população o consumo de pelo menos alguns 

produtos estandardizados. 

Com essas categorias, forma de produção aut6noma 

e heteronômica, podemos apontar para o perfil de relacion~ 

mento humano que elas favorecem. A primeira favorecendo um 

relacionamento de intercimbio e aproximando o espaço entre 

as necessidades dos indivíduos e sua satisfação. A segunda 

desde que nio fosse privilegiada em detrimento da autono-

ma. ressalvar-se-ia sua compet~ncja na satisfação das ne

cessidades dos indivíduos. Entretanto, segundo Illich: 

n~; em no~~a ~poca i que e~~a~ Jua~ 6onma~ 
de pnoduçao entnanam em con6lito de modo ca 
da vez mai~ acentuado",2 . -

~ então encontrada nesta segunda categoria uma relação im-

pessoal, abstrata onde distanciam-se as necessidades dos in 

divíduos e a satisfação das mesm~s. 

Dando continuidade à análise sobre os tr~s tipos 

de iatrogenia, passamos a. dL;Cllssão sobre a iat';.ogêi1e~ e e~ 

:tnutunal que está também intrins.lcaJl1ente ligada ao proces-

so da conLraprodutividade, 

Para tal, faz-se necessário entendermos "cultu -

ra" nao como um simples complexo de modelos de comportameg 

tos concretos, tais como costumes, usos, tradições, hábi-

tos; mas como um conjunto de mecanismos, de projetos codi-

ficados de regulação, de planos, de regras e de instruções, 

O~ seja, toda cultura é uma forma de exist~ncia e e atra

vés da construção de culturas que o homem encontrará sua 

"saúde", Não podemos também esquecer que esta cultura pré-e-

xiste ao sujeito e este se articula com a cultura de uma forma 

.mais ou menos autônoma podendo perpetuá-la de forma autôno 

ma ou heteronômica sobre o meio. 
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Todo código social tem uma coerência própria a ser 

confrontada com códigos de outras culturas. Este poder g~ 

rador de saúde, inerente a toda cultura tradicional encon

tra-se fundamentalmente ameaçado pelo desenvolvimento da 

"tecnologia" (entenda-se aí a "indústria" de modo geral) co,!! 

temporinea. Existe um padrão cultural para a saúde. Se um 

paciente procurar, por exemplo, cinco especialistas dife

rentes talvez encontre respostas diversas para seu estado 

clínico. A instituição hospitalar por sua vez também e uma 

empresa profissional, age em prol do bem-e~tar exigindo a 

e]iminaç~o da dor, a correção de anomalias etc. ,reforça en 

tão os aspectos terapêuticos das outras instituições e a

tribui "funções higiênicas" subsidIárias à escola, à polí

cia, à publicidade e mesmo ã política. 

A Instituição e suas ~quipes interdIsciplinares 

entram, desavisadamente, no lugar de um saber Gnico que se 

imp6e ao suj~ito como algo acabado, tendendo, assim, a rom 

per co~ v&lores culturais ou a impor outros. A tecnologia 

en~endida ~omo aquela que é utilizada prescindindo da exi~ 

tência da cultura, age valendo-se como única possibilidade 

geradora de saúde, independente da singularidade de um de

termjnado sujeito ou de uma determinada coletividade. ~ a 

função mítica da cura total que aí se encontra. Muitas ve 

tes uma intervenção cirúrgica adequada ou um tratamento me 

dicamentoso correto eliminam os sintomas, mas quando estes 

nao conseguem deixar de existir ou outros sintomas apare

cem no lugar dos anteriores (ou do anterior), os pacientes 

sao indubitavelmente encaminhados a um Serviço que possa 

dar conta destas variações. 

Na qualidade de psicóloga de um Serviço de Psi-
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cossomitica afirmamos, sem nenhuma d~vida, que sao freqfie~ 

tes esses encaminhamentos, e aí abro um parêntese para ci-

tar uma entrevista dada por Jean Laplanche ao ,Jornal "Le 

Monde" citada numa coletinea de entrevistas editadas pela 

Editora Ática: 

--"Nio e~~ou ~~on~o a admi~i~ nem que a Teo
~ia p~icltnal;[~-ica ~eja pe.Jtóe-i~a nem qu.e ~eM 
~e~ ut~ado~ ~ ej am p.tó·i.o~ ..... Aco ntece que me 
incluo en~~e a~'pe~~oa~ que necebem,pana a~ 
en~~ev-i~~a~ d-i~a~ de 'aval-ia~io', pac-ien~e~ 
que óizenam anit-i~e.. Eu ~e.~-ia, i~~o ~im, um 
e~ran~o 6el-iz ao con~~a~a~ o quan~o atgun~ 
dete~ adquininam o ~ipo de libe.Jtdade inte -
~-i.o'l., de. óamilian-idade com a~ ~u.a~ motiva -
ç;e.~_p~o{a~da~ que. ~e. pode. ju~~am~n~e ~lted~ 
~a~ a anal-<.~e. que. ó-<.ze~am, p·o-<.~ nao ~e. e.n -
con~~a~am em nenhum ou~nu lugan ... 

Po~~o dize.~ ainda que. coa~umo óican ~~kp~e
~o ao ve.Ji. como a anil,(.~·e pode. COn.6e.gMn :t41.Úo 
ne~ut~~do~, eu dinia qua6e.: tApe~an de ~ua 
pnõp~ia :teo~ia' . . Po-i~ i. e.n~a.do pei1), a.'l 'tue. 
qualque~ 6aben, pon ma~~ apltoóundado Que ~e. 
ja, 6e co~c~e~iz~ num aumen~o de pode~:1UJZ 
ê o pcd f!.Jl.. da mai~ avd-ig a da~ c.-iê nc.i.o..l>, o.. a~ 
~~onom-ia? Sobne o~ a~:tno~, nenhu.l7'. Quanto aO' 
a.J.J~nono..u.:to.., ete utLf.-izo.. a gnav-i.:tac;.ão u.n-,~ve.h. 
60..l po..~a ~hego..n 0..06 o..~~~o~, ma~ nio palta ~~ 
d-i6icafl. ;., u.a/~ ~naj etõ,'l.Á.-o...!J. O~ a6~Ji.O'->, pa/1.õ: 
F~e.ud, 6ão, o inC0t16c.J..e.n.:te, que ê.a.inda.. m:1L;j 
imutivel que ele6, po-i~·"io ne.conhe.ce ne.m 
me6mo a açio do tempo. En~io eu ~o~no a da
la~ do.. m-tnha adm-i~a~io d,,=a.n~e. do óa:to de. que. 
en~~e. e.6J.. (J.6 a6~n06 ·i.n~eJÚ..o~e6 o homem p6Á.Co.. 
nati~ado ã..!J veze~ con~iga ~e. movime.n~a.ll.. baX 
~aYlte. bem ... "3 

o que estou querendo dizer~ e a isto voltaremos 

mais adiante, é que tanto o psicólogo como o médico e de

mais profissionais envolvidos com o paciente podem ajudá-lo, 

não a fazer mudanças radicais no comportamento, mas através de in-

terconsultas, (termo a ser definido a posterior~), de uma 

escuta mais minuciosa e principalmente de um "jogo de tro-

cas", fazer com que este paciente possa encontrar oU,ao me 
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nos começar, a procurar relações entre o que ocorre consi

go mesmo, suas viv~ncias e seu mundo interior. Pode a prig 

cípio parecer ir5nico, ou mesmo absurdo dizer isso quando 

encontramos filas enormes. principalmente nos ambulat6rios 

das Instituições Públicas. Mas é certo. e na Unidade 111 

tentaremos evidenciar através de casos clínicos, que antes 

do paciente passar por uma série de relações iatrog~ni -

cas, uma escuta atenta do médico consegue evitar que inter 

naçoes ou intervenções desnecessárias se efetue~. 

Insistimos em ratificar que nao negamos os pro -

vei tos que o desenvolvimento da ciência na.s tra'l, o que não 

concordamos é com o fato do homem enquanto "organismo fra

co", mas provido do poder de recuperação, se torna mais um 

mecanismo .6 u.j e.Ltado ã reparação. pois tal· fa to denota a subs 

tituição de um programa de ação pessoal Po! um =6digo pelo 

qual não se dá alternativa ao indivíduo senão a de aceita

ção das instruções fornecidas pelos terapeutas profissio -

nais. Estas instruções advêm do fato, por exemplo, destes 

profissionais terem uma formação acad~mica e institucional, 

onde o "objeto" que vai sofrer a ação tende a ter estatu

to de coi.sa, cadaverização, coisificação, fragmentação,ar

ticulando-se com uma tecnologia desvinculada da cultura que 

perde a noção holística, gestática, global do Sujeito. 

Este quadro resul ta numa Hregressão estrutural do 

nível de saúde, visto que esta é compreendida como poder de 

adaptação do ser consciente,,4. Esta síndrome de regressão 

é nomeada por Illich como iatnogên~.6~ ~.6tnu.tu.nal. 

Gostaríamos, ainda, de deixar claro que nao fala 
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mos em desinstitucionalizaçio, pois acreditamos que o que 

importa, não são as instituições isoladamente, mas a inte

graçao (ou articulação) com a substáncia humana de que suo 

feitas perfazendo o movimento da historicidade. 

Assim sendo, a dicotomia entre os anseios de ação 

autônoma do indivíduo e as práticas institucionais que ab~ 

fam esses anseios só poderá ser uI trapassada se levarmos em 

conta além de todas as relações íntersubjetivas que coexi~ 

tem na Instituição, os aspectos de facticidade G transcen

dência (que juntos sao entendidos como historicidade). 

Jurandir Freire CostaS ao trata~ da Ordem M~Jica 

e da Norma Familiar nos aponta pera as conseqilências hist6 

ricas da educação higi~nica, ji que a norma fawiliar prod~ 

zida pela ordem m~dica solicjta a presença de intervenç6es 

disciplinares por parte dos agentes de no~matização. O au

tor não nega a desorientação e o sofrimento emocional que 

os indivfduos abarcam, mas coloca que sua dGvida consiste 

em saber se os "remédios" propo~tos, ao invés de sanarem o 

mal, não fazem perpetuar a doença, acreditando ainda que a 

lucidez científica das terap6utic~s dirigidas is famílias 

escondem muitas vezes, uma grave I!!ilicpia pOlítica". 

Sabemos tamb~m, que a definição de &normalidade 

muda de uma cultura para outra, e a atitude frente i norma 

lidade também oscila. Assim, o mesmo sintoma pode excluir 

da sociedade um homem, seja executando-o, exilando-o, aban 

donando-o, encarcerando-o, hospitalizando-o etc. 

Jurandir Freire mostra, assim, como a açao norma 

lizadora (e - normatizadora tamb6m a nosso ver ) 
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sobre os indivíduos se desencadeia para preservar a inte -

gridade da sociedade, a normalização torna-se então indis

pensável ao funcionamento do Estado tendendo a estabili

zar-se num campo próprio de poder e saber, o do "desvio",o 

da "anormalidade". 

Fazendo um recorte a partir destas constatações 

para articulá-las à Instituição - Hospital Geral - não te

remos maita dificuldade em percebermos porque anteriormen

te afirmamos que as forças instituintes tendem a ser su

plantadas pelas força5 instituídas. - Acreditamos que com 

esta yeflexão teórica aliada a uma práxis, consigamos le

var aos assistidos (pacientes), médicos, psicólogos e pro

fissionais de sa~de afins, a condição de pensarmos a ordem 

e as práticds estabelE:cidas e a .partir daí conseguirmos "criôr" 

instrumentos para modificar ou, pelo menos, participar da 

escolha de cbndutas e estratégias que encontram-5e intima

mente relacionadas com a sa~de. 

As -iatrogêneses devem ser analisadas num contex

to onde tanto o paciente como a equipe de saúde são perpa~ 

sados pela família, pelo trabalho, pela comunidade e tam -

b~m pela enfermaria, pelo serviço ambulatorial, pela insti 

tuição, pelo Estado. Neste contexto, os efeitos dos 

discursos e das práticas desenvolvidas por qualquer membro 

de um grupo estão intrinsicamente ligadcs à ideologia que 

se nutre do tripé sócio-político-econômico, da ordem da cu! 

tura, da história das instituições e hospitais, da educa -

ção ligada à formação acadêmica dos· profissionais de sa~ -

de etc .. 

-.--
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Ideologia que se nutre do tripé sócio-econômico-político 
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Cultura, história da Instituiç~o, Educaç~o e formaç~o 
acad~~ica dos profissionais de safide 

Ter em mente esta ligaç~o nos leva a perceber c~ 

mo os ATOS terap~uticos (cir~rgicos, medicamentosos, psico 

lógicos, anéllíticos etc.) se estruturam dentro de urna ORDB1 

SIMBÓLICA, própria ao ser humano. 

A título de exemplificação podemos mencionar um 

exemplo citado por Moysés Tractenberg a respeito da circun 

cisão ritual, ã qual as meninas sudanesas e egípcias são tão 

brutalmente submetidas dos 4 aos 10 anos de idade. 6 Para 

nós (mundo ocidental - Brasil) é inadmissível a adoção de 

tal procedimento. Por outro lado, as próprias mães destas 

crianças marcam a data para a cruel e fria mutilação corno 
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um marco necessário para a existência de suas filhas como 

sujeitos desta cultura específica. 

Não se trata de aprofundarmos esta conduta espe

cificamente, ou procurarmos as razões de um costume tão re 

pugnante, mas queremos através d~ste exemplo mostrar como 

todas as relações existentes assistido-assistido; assisti

do-assistente; assistente-assi5tente, podem variar e pos

suem uma particularidade evidente, visto que se referem a 

ATOS e nao a COMPORTAMENTOS pura e simplesmente. Falamos 

em ATO, pois o vemos cumo uma articulação mais complexa,e 

nao como uma simples repetição imaginária' de um padrão 

instintivo inato, ele requer aprendizagem, inserção cultu 

Tal, cariter de 'comunicação e sup6e a exist~ncia de um in 

consciefite dinimico tal como o conceitua a Psicanálise des 

de Freud. 

2. Iatrogenia e Identidade Média 

~aremos a priori um esboço a respeito do que en 

tendemos por "Identificação". para posteriormente apontar 

mos algumas formas de operacionalizar intervenções que po~ 

s~m minimizar até cessar com a gama de iatrog~neses que 

sao encontradas nas Instituições Hospitalares. 

2.1 O processo de Identificação e Identidade m~dica 

A Identificação como descrita por Freud em "Lu.

~o e Melancolia" 7 é conceituada como o proce~so (estrutu 

rante, por excel~ncia) que irá constituir o ser humano co 

mo sujeito. 

j ~1 
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A peculiar relação entre os precipitados identi

ficatórios dos diversos objetos, dos aspectos destes obje

tos e sua organização no interior de cada pessoa conferirá 

a marca da ~inguta~idade que determinará um con~eito corre 

lato ao de identificação: o de Identidade. 

Quanto mais caminharmos em termos temporais para 

a história de cada sujeito, cada grllpo ou cada instituição, 

tanto mais nos aproximaremos de identificações com obj etos 

idealizados e mais ainda com funções e lugares especificos. 

Este é um processo permanente e pensamos que e!TI qualquer 

tempo da vida ele é "v:i.vo". Dai o. fato das relações huma

nas serem potencialmente estrutur~ntes, mesmo que conscien 

temente &s pessoas não se d~e~ conta disso. 

A identidade m~dica se-constitui inicialmente em 

torno das próprias razoes que levaráffi o inaivíduo a esta 

escolha, a chamada "vocação médica". Em seguida se organi. 

za em torno da relação professor-aluno no curso de gradua

çao. A identidade médica é neste momento fortemente mati

zada também por peculiaridades do curso médico, como a re

lação com a morte, com o estudo anátema-patológico que e 

viabilizado através do cadiver, com um animal de expeiimen-

tação, com as diversas especialidades estudadas. 

Indo ainda mais além podemos dizer que a identi

dade médica é consolidada através de relações humanas com 

objetos significativos e idealizados. Podemos exemplifi -

car isto ci tando as identificações com certos professores, mo 

nitores, especificades técnicas e também durante a pós-gr~ 

duação ou residência médica. Vemos claramente a continua-

I 
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çao deste processo, que segue adiante com as relações com 

os chefes de serviços, preceptores, "staffs" dos serviços 

que podem reforçar ou modificar o "caráter" e a "dinâmica" 

profissional constitu!dos no decorrer do curso de gradua -

çao. 

g poss!vel construir uma figura esquemitica onde 

este processo se constituiria e se firmaria no tempo embo-

ra em maior ou menor grau nao negamos, mas ao contrário, a 

creditamos ser pa5sfvel de modificação, de influ~ncia, por 

não ser permanente. 

p •• M1 •• M2 _ .M3 • • Sl 

\A . . . o 

.. A _. ------ A. .. Rl "R 1 2 0 3 

Legenda: 

P - pessoa, que torna-se um aluno 

•• S2 

. 
·S 

2 a 
• • . . 

o. M 

• 
a 

A 
n 

A1 - aluno que entra em relação com um ,mestre tornando-se 
outro aluno AZ. 

Ml - mestre/professor 

AZ- aluno ji co~ influ~ncias e aprendizado que em relaçic 
com outro mestre torna-se outro aluno A3. 

MZ- outro mestre/professor. 

A3- aluno com influ~ncias mfiltiplas que será um Residente 

R -1 Residente m~dico da especialização escolhida que em 
contacto com um profissional do " s taff" (corpo técni
co do Hospital) será um RZ. 

Sl- staff em contacto com o residente 

RZ- residente em contactos com 

SZ- outro staff 

outros staffs 

.::a 
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.. 
ex-residente . .. 

mais estágio, e o Ja nao neste mas no de 
"staff" 
.. 

ex-residente . .. 
mais e~tágio, e o Ja nao neste mas de um 

novo mestre 
Ma 

Sa e Ma - reiniciarão o processo. 

'Levando-se em conta o especial momento da cons -

trução inicial da Identidade Médica, a adolescência,na mal 

oria das vezes, onde se consolidam importantes aspectos da 

- identidade pessoal e onde são mobilizados intensamente ex

pecta tivas e disposições a -<"dea.R..-iza.çõe.6, confirrr,a-se o pro

cesso de identificação como fundamental na gestão das dis-

posições que mais tarde permearao e originarão os ATOS mé-

dicos. 

A vocação med-ica. mencionada anteriormente possui 

a tarefa CUR.l\R como figura abso lu ta difer indo do CU lDAR. 

Ou. de outra forma, a partir desta vocaçao constituida S~

bre a base de identificações, onde já esti delineado uc 

modelo de CURA e de atenção médica. se construirá no deco!.. 

rer da graduação e da residência a id~ntidade deste profi! 

sional. 

O distanciamento do ATO de refletir está direta-

mente relacionado ã cristalização desta identidade que po-

de se dar ou não. 

2.2- Os fatores constitutivos da identidade médica 

a) fatores individuais 

Dizem respeito ã estrutura singular do sujeito. 

Relaciona-se intimamente ã sua história de vida e correlacio 
.. 

nar-se-a com a escolha da especialidade. 
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b) fatores ligados i graduaçã~ 

Estão relacionados com umR tendência geral a "coi-

sificar" e a fragmentar a imagem do paciente que deixa de 

ser "sujeito" para ser, por exemplo, um fígado doente. En-

contramos aí o que ji foi por n6s abordado: o estudo atra-

v~s do cadiver e de animais de experimentação. É a perda 

da totalização da pessoa humana em prol de sua fragmenta -

çao que se di em nome das especificidades t~cnjcas. 

c) fatores que envolvem uma abs0rção equivocad~ do 

desenvolvimento tecnológico 

A relação que a tecnologia hiper-especializada 

gera entre o agente de saúde e o' paciente pode ser purameg 

te tecnológica e perder a form~ da ~elação na sua essência, 

ou seja, embora o eon~eúé.o estej~ direcionado adequadamen-

te, a 6o,t,ma como ele se impõe &c sujeito acaba por ser ina 

dequada. 

d) fator~s que dizem respeito i estrutura sócio·-econ6mica 

Atuam de forma djreta ou indireta: no primeiro 

caso e evidenciada uma djferença absurda e inintelegível 

entre a atenção hospitalar privada e a institucional públ! 

ca; no segundo caso, como não podi~ deixar de ser encontra 

mos as relações de produção reproduzidas de certa forma no 

ATO m~dico e de toda a equipe interdisciplinar tal como ji 

nos referimos na Unidade I deste Trabalho. 

e) fatores ligados i especificidade do ATO m~dico 

O ATO m~dico implica numa relação assim~trica.L! 

ga-se a id~ia de transferência tal como ~ conceituada pela 

.-
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psicanálise. 8 

Este fato associado à idéia da morte e da limita 

çao fisica como elemento permanente de uma intervenção de 

"saúde", no dia-a-dia do trabalho assistencial, estimula a 

concepção de um poder ilimitado sobre a vida denominado "0 

nipotência médica". 

f) fatores relacionados com a situação atual dos 

profissionais de saúde que atuam principalmente 

em Instituições Públicas 

Seremos apenas meros sinalizadores ao falarmos 

destes fatores, pois no dia-a-dia através de jornais, tele 

visão, enfim qualquer meio de comunicação todos temos tido 

acesso a 'esses fatos; encontram-se ai a perda do "lugar" 

do médico respeitado e idealizado pela comunidade ou parte 

desta, achatamentos salariais, falta de recursos para via

bilizar o trabalho, condições de higiene e assepsia preci-

. rias, etc. Em contrapartida e~l1tCQntr,amos também, na maioria 

das vezes, pouco empenho do profissional que também sem o 

minimo reconhecimento social, técnico, humano perde a meti 

vação para o cumprimento "ideal" das suas tarefas. 

g) fatores hist6ricos 

São aqueles que se encontram imbricados às espe

cificidades inerentes a cada serviço, a cada Instituição e 

suas vivências intimas ao longo da constituição e perpetu~ 

ção das tarefas que são executadas no dia-a-dia em nível 

manifesto e latente. 



h) fatores inerentes ao~ico-dinamismos dos 

grupamentos humanos 

Podemos ligá-los 
~ 

as lideranças que sao 
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ocupadas 

por indivíduos, que tanto em nível macro como em nível mi-

cro, efetuarão mudanças ou perpetuarão situações estabele-

cidas,sem levar o grupo ã refl~xão, ou mesmo vetando as po~ 

sibilidades de reuniões que propiciam momentos de "estudo" 

sobre problemas emergentes ou rotineiros. Não queremos dl 

zer com isto que o grupo perde a "voz" simplesm~nte porque 

o líder c impede, mas desejamos enfatizar nossa crença na 

responsabilidade que os dirigentes das Instituições pos-

suem sobre os fatos que ocorrem ou sobre as situações que 

são construídas e elaboradas nos estabelecimentos de Sa~de. 

2.3 Ope! acional.ização ele I.I'-_tervenções 

Dependendo do maior 011 menor grau de ligação de~ 

tes fatores e a organizaç~o mais ou menos rígida deles,ob-

teremos da mesma forma a peculiaridade de cada Instituição, 

serviços,- profissionais de saúde que tenderão ou não a re-

produzir modelos de atenção m~dica nos quais estará implf-

cito o distanciamento ou não da autoridade de cada pacien-

te ou de cada momento da situação m~dica. 

E então? Como operacionalizar uma intervenção 

sobre esta organização potencialmente iatrogênica? 

Apresentamos aqui algumas sugestões: 

a) Planejamento e Administr~ção de sa~de 

Acreditamos basicamente no planejamento de ~a~de, 

pois embora o termo tenha at~ perdido a credibilidade, se-
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ria essencial a retomada séria c disposta de um "planejar 

consciencioso" e discutido em grupos. 

Hora marcada em ambulat6rio; acompanhamento de 

u~ pré-natal pelo mesmo m~dico até '5e possível a Slla particip~ 

çio no parto; a internação de crianças com acompanhante; a 

exist~ncia de manuais administrativos do Hospital que aju-

dassem o sujeito a se orientar; oferecimento de condições 

mínimas para o desempenho elas tarefas do profissional de saú 

de; número suficiente de profissionais para lidarem com de 

terminadc estado de saGde. Enfim, tudo aquilo que perpas-

sa a Instituição para que, ela possa cump~ir a sua flnali-

dade, seu objetivo primeiro que é o gerenciamento da "saú-

de" . 

b) Orientação direcionada ã re~~.no_médico-paciente 

. Encontraríamo~ todo o trabalho desenvolvido pe-

las cadeiras ue Psicologia MédicR., desde o "questionamen -

to" da vocação médica, o Trabalho ~obre as ansiedades do 

estudante em relação ao enfrenta:neilto com a morte e com a 

pessoa doente até o estudo da relação médico-paciente em 

suas diversas possibilidades. 

c) Trabalhosligadospropriamente aos Serviços d~ 

Psicologia Médica e Psicossomitica desenvolvidos 
nas Instituições 

• Trabalho diretamente relacionado com o paciente, como 

por exemplo grupo operativo, psicoterapia, etc . 

. Trabalho com a equipe médica - os Grupos Balint e as 

Interconsultas que serão bem explicitados a seguir. 
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d) Atendimento ambulatorial ou de enfermaria 

Existe a proposta de atendimento do paciente jun 

to ao clínico e ao profissional da área "psi" que terá uma 

"escuta" diferente da do especialista. Apontamos, .entre -

tanto, para a disponibilidade de psicólogos, psiquiatras e 

psicanalistas que deveria existir. mas, que na realidade,é 

sabidamente Ínfimo se comparado com a necessidade real das 

Instituições. 

e) Intervenção via equlpe m;dica 

Introduzindo o tema do prúximo çapÍtulo e apre -
, 

sentando uma aI ternati va para as dificuldades apontadas ne~ 

te item~, falaremos agora sobre_ & Interconsulta que terá 

a dificuldade de sua operaclonalização em função principal 

mente da maior ou menor cris~uli~ação dos fatores explici-

tados anteriormente. 
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CAPITULO 2 

A INTERCONSULTA MgDICO-PSICOL6GICA 

Se estamos querendo nos livrar das iatrogenias 

encontradas na Instituição não poderemos nunca deixar de 

abrir um espaço para a conceitualização. do termo Intercon

sul ta. 1 

A Interconsulta médico-psicológica iaz uma vincu 

lação entre os modelos da psiquiatria e da psicologia dinâ 

mica aos modelos oferecidos pela medicina tradicional e de 

ve ligar-se i compreensão dos objetivos institucionais,aj~ 

dando a sua consecução, explicitação e a sua anilise pro

funda. 

Desejamos enfatizar alguns conceitos que sao con 

sideradc5 bisicos para o desenvolvimento de uma lntercon -

sulta, segundo Ferrari e Luchina. 

1) A Interconsulta deve ser vista como instrumen 

te teórico do chamado "diagnóstico si tuacional", que ava -

lia adcq~adamente os reflexos da doença para o paciente e 

para seus familiares e que leva em tonta os elementos ins

titucionais e psico-scciais que giram em torno deste qua

dro. Este tipo de diagnóstico difere do "diagnóstico indi 

vidual" cujo potencial terapêutico está a serviço do crit~ 

rio médico tradicional, a dizer, sedar o excitado, excitar 

o deprimido, convencer o paciente com razões suficientemen 

te boas sobre a importância do tratamento. 

Aprofundaremos o assunto quando falarmos sobre as 



104 

contribuições de Michael Balint a este· respeito. Contudo 

vale citar, no momento, que Max Clyne 2 ,clfnico geral, dis-

cute qual seria a função do diagnóstico e analisa o diag -

nóstico tradicional (ou individual) sob o seguinte prisma: 

este categoriza a enfermidade levando ã indicação do trat~ 

mento racional a um determinado paciente. Acrescenta o au 

tor que este tipo de diagnóstico tem a função adicional de 

aliviar a ansiedade, uma vez que nomeando a enfermidade,es 

ta é removida do desconhecido. Aponta, contudo, para as 

inconveniências deste enfoque no que concerne aos aspectos 

emocionais, pois o diagnóstico tradicional (ou individual) 

pouco diz sobre a pessoa que esti doente. Enquanto iss~, 

o diagnóstico global (ou situacional) ~endo efetuado ade -

quadamente, levari em ~onta aspectos corno: pressões exter-

nas sobre o paciente, seu mundo interior, seu relaciona~en 

to com as pessoas mais ligadas ao seu circulo de vida,a re 

lação rn~dico e equipe de safide/pa~iente. A valiosidade de~ 

.te enfoque "refletir-se-i na atenção do médico a aspectos 

que infJuenciarão no modo como o tratamento iri se desen -
) 

volver. 

2) A Interconsulta nos conduz ao estudo da orga

nização, desenvolvimento e eventual resolução da doença c~ 

mo processo dentro da Instituição e a importância dos en

quadres médicos e dos sistemas de atenção m&lica no destino e pro.&. 

nóstico desta doença, ampliando o conceito de prognóstico 

e evolução e sua ligação com as vicissitudes da relação me 

dico-paciente. 

• jj 
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3) A Interconsulta segundo Luchina ve como uma 

das metas das equipes de saúde, a redefinição dos papéis e 

das expectativas médicr,s c do que se entende por "assistên 

cia institucional". As equipes de Interconsultn pássam a 

instrumentalizar sua função básica como um "assistir a as

sistência", para que a mesma se torne integral e compreen

siva. 

4) Cada Interconsulta objetiva revelar os aspec

tos nao explicitados da insti tuição, de seu funcionamento e 

de sua organização. 

5) A Interconsulta faz leituras das necessidades 

inerentes a toda a rede que envolve o trabalho terapêuti -

co. A partir desta observação se detecta uma série de pro 

cediment~s que pedem tender i personificação de um cuidado 

aS,sistencial discriminado ou, de forma diametralmente opo~ 

ta, à ,-oisjficação e iMobilização com total não discrimina 

çao do campo assistencial. 

ó) Polaridades como "agudo" versus "crônico", a~ 

sim como "hospitalismo" versus "reabilitação" são discuti

das dentro do conceito operacional da Interconsulta. 

7) A Interconsulta médico-psico16gica nasce de 

uma necessidade clfnica dentro do espaço institucional. Es 

tá vinculada às articulações da medicina com a psicologia 

médica e com a psicologia insti tucional sem confundir-se com 

nenhuma delas. 

8) Por último se enfatiza o valor da Interconsul 

, ta para a nova educação médica. O valor educativo e acumu 
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ladar das experiências de Interconsulta para o médico e p~ 

ra toda a equipe de saGde ~ um elemento que resgata suas 

viv~ncias com o paciente, ajuda a entender sua contratr3n~ 

fer~ncia e clarifica a sua inserção institucional. 

Gostariamos de deixar claro que estamos querendo 

evidenciar as limitações de um enfoque unidirecional, enf~ 

tizando a importância de distintas disciplinas que traba -

lham dentro de um mesmo campo conceitual, cujo modelo meto 

dológico ~ a Intercons~lta médico-psicológica. Assim,é po~ 

sivel pensar na instituição atrav~s de grupos interdisci -
, 

plinares. Considerar isoladamente os fatores biológicos, 

sociais, psicológicos e outros i romper com o rliilogo in -

terdisciplinar necessário às iEstituições e ao campo orga-

nizacional da "doença". 

Ao agir corno observadcr constante da tarefa as -

sistencial da Instituição, o Jnterconsultor funciona come 

alguém que alerta para es desvios, a qualidade àos servi -

ços, as prioridades previstas ou não pela equipe de saúde. 

Assim pode ajudar a Instituição a cumprir seus fins especi 

ficas ou a troci-Ios, reformulâ-Ios, se for o caso. 

Isto nos leva ã diferenciação entre os objetivos 

pessoais, grupais e institucionais, ou seja, às expectati-

vas dos grupos que coincidem ou não com as enunciadas pela 

Instituição, pela ideologia assistencial. Mas como sabe -

-mos que ideologia e esta? Pelo que diz que faz? Pelo o que 

quer fazer? Pelo o que faz todos os dias através das pri

ticas concretas das diferentes clinicas? 

.-A 
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-O que vemos e que os grupos que estão na Insti-

tuição para intermediar seus fins podem aproximar-se des-

tes ou nao. Aí entra a figura do interconsultor institu-

cional que atento a essa intermediação pode dar conta em 

cada caso da ideologia assistencial em jogo, a qual, dado 

seu caráter dinâmico, pode apontar na direção de múltiplas 

alternativas. 

Neste momento, pontuaremos que nao sao p~.)Ucas 

as vezes que perc~bemos que isto não ocorre. Sabemos que 
.. 

o numero de profissionais "psi" lotados em Hospitais Gerais 

e ainda ínfimo diante da necessidade ~ani~estamente cancre 

ta. Al~m disto nem todas as clínicas olham com bons olhos 

o psicólogo/psicanalista que atuará como "analisadoT" da~ 

normas ali vigentes. Mas apesar disto tudo, tem sido pos 

sível um trabalho de interconsulta quando são solicitados 

pareceres das mais diversas clínicas do Hospital Geral 00-

jeto de estudo deste trabalho. 

Encontramos, ainda, no Hcspital Geral profissio-

nais resistentes a esta tarefa, ou seja, é difícil para e~ 

tes, reconhecer que ~m paciente internado com apresentação 

de sintomas psicossomáticos, por exemplo, depende de todo 

o conj unto do corpo da equipe de saúde para a sua "cura OI. 

Cada equipe de profissionais lança mão de uma d~ 

terminada intervenção e dentro de urna mesma eq~ipe existi-

rao variações de propostas que levam a novas intervenções. 
;. 

Não e pouco comum também presenciarmos um paciente de um 

determinado leito "complicar" e aí urna junta médica se co-

loca ao redor deste, para discutir terapêuticas, possibili 
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dades cir~rgicas etc. M6dicos do staff, residentes, che-

fes de serviço questionam "in loco" o que fazer e o pacien 

te acaba por receber o estatuto de coisa. 

Uma equipe, cuja tarefa parcial foi cumprida, de 

saparece e aparecerá outra equipe que gradualmente também 

se desvencilha da tarefa. O paciente, ã espera da qua1ida 

de e dos objetivos das intervenções, fica isolado das ter~ 

pêuticas utilizadas. Acredi tamos que se a si tuação não for 

'lista como um todo, corre-se o risco de "perder" o pacien-

te: ou este pede para que R família o leve embora ou a fa-

mí1ia solicita que lhe dê um termo de responsabilidade ~~ 

ra que assine e retire o paciente do hospital; ou ainda, 

a complicação da si tuação cl ínica chega a tal I=0nto que fi 

ca difícil a tomada de dec isõesJécnlcas que nGo se tonlem 

iatrogênicas. 

A esta altura, se o Serviço de Psicossomática for 

chamado pouco terá o que fazer em nível de organização de 

estrutura f)mocional ou no "vencer" rzsistências. Mas, se 

ao contrário, desde o começo da internação cada agente ins 

tituciona1 independente de sua especialidade puder formu

lar um programa que atendendo ã problemática de cada paci-

ente considere a sua realidade, sua estrutura familiar, as 

perspectivas de alta, enfim, se a singularidade de cada um 

puder ser compreendida estaremos contribuindo para o enten 

-dimento do paciente e da realidade futura que tera necessa 

riamente que enfrentar. Referimo-nos aí aos casos mais dra 

máticos de amputação de membros, retirada de Ergãos, lesões 

irreversíveis etc. A cerca deste material clínico parece 
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cntio indispensivel o acesso i instrumentalização dos re-
_ .A 

cursos psicossociais para reintegrar o paciente a sua pr~ 

pria pessoal idade que continuará a se desenvolver operati-

vamente, incluindo sua realidade "deficiente". 

Ao Interconsultor cabe fazer uma "radiografia"da 

instituição e analisar junto ao grupo de t~cnicos a ele i -

ção de uma dada resposta a um dado problema, ou seja, o ti 

po de resposta que o grupo profissional institui e as ca-

r~ncias que inevitavelmente sobrev~em de uma situação emer 

gente. 

A Interconsulta nao objetiva introduzir na Insti 

tuição o antag6nico is práticas vigent~s. Ela não preten

de, em hipótese alguma, apontar para uma nova ideologia que 

leve a Ins~ituição a se modificar at~ que sua concepçao 

ideológica coincida com a do Interconsultor. Ela é sim a 

instância :;'nstitucional que assegura o momento reflexivo 

no qual se analisa o que se faz, a serviço do que se faz, 

de acordo com o objetivo inicial para o qual foi criada.Em 

outras palavras, seria reconhecer quando se produz, dentro 

de uma instituição assistencial, a anti-a~4l~t~n~ia, exis-

tindo desta forma uma reflexão permanente da tarefa e das 

relações paciente-profissional, profissional-profissional, 

instituintc-instituído, que estão aí normatizadas. 
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CAPITULO 3 

A ASSIST~NCIA INSTITUCIONAL HOSPITALAR 

1) Os tipos de instituições assistenciais segundo Ferrari 

e Luchina 

As instituições hospitalares, ou mais especifica 

mente, a Instituiçio-HospitaL _ Geral a que temos nos lefe 

·rido reporta-nos a demandas assistenciais ou necessidades 

assistenciais. 

Segundo o novo Dicionário da I.ingua Portuguesa de 

Aurél io Buarque de Bolanda 1 t a.6.6..i....6:tê.nc.ia quer di zer "a to ou 

efeito de assistir; presença atual; conjunto de assist~n -

tes; proteçio; auxílic; intervençio". Assim, a.6.6..i....6:t..i...n ü.e

fine-se como Ifestar presente; comparecer; auxiliar; ajudór; 

socorrer; acompanhar em caso de enfermos, para prestar-lhe 

conforte moral ou ma ter L.lI ... " 

Desta forma assistir é ::ltender a um "outro" inse 

rido num contexto social complexo com o qual nio se deve 

confundir, mas conseguir definir as necessidades reais des 

te assistido, discriminando-as. ~ um envolver-se ativa e 

intimamente com as necessidades corporais que estio indubl 

tavelmente mescladas com as necessidades emocionais, pes

soais, familiares e sociais. 

Sabemos, entretanto que, na realidade, devido a 

características pr6prias da Instituiçio a tarefa assisten

cial acaba algumas vezes por ser desviada. A normatização 

inerente às Instituições que age em prol de uma eficiência, 
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pode massificar a assistência e conseqüentemente coisifi -

car o paciente (ou assistido). O que queremos dizer 6 que 

6 6bvio que nenhuma Instituição funciona sem suas normas 

pr6-estabelecidas, mas alertamos para o fato de que se es-

tas normas não forem "pensadas" e "repensadas" de acordo 

com a complexidade das diversas situações que se apresen -

tam, correremos o risco de generalizar priticas e atitudes 

perdendo a especificidade de cada caso. Ou de outra forma, 

as necessidades dos pacientes podem coincidir ou nao com 

as metas da instituição, supost&mente fixadas para assis -

tir suas necessidades. Com este conflito 'estabelecido, o 

"serviço" que originariamente era de assistência afasta-se 

da tarefa para o qual a Instituição foi criada. 

Esta mesma Instituição estabelece também relô-

çoes com toda a equipe de saGde e aqui inc~urmos médicos, 

en!ermeir0s, assistentes sociais. psicoterapeutas, nutri -

cionistas etc. onde cada um tem seu pr6prio referencial te6 

rico e formação específica. Sendo assim, é necessária a 

existência de "espaços" onde se possa refletir em grupo so 

bre uma determinada tarefa, onde se possa intercambiar opi 

. -niões ou explanar um problema emergente que s6 conseguIra 

ser resolvido se um "distanciamento" mínimo do "caso" for 

mantido a ponto de permitir a visualização global da pro -

blemitica. Estas n~cessidades do grupo int~r-profissional 

podem ser facilitadas ou rechaçadas pela Instituição. Ter~ 

mos então o perfil institucional estabelecido de acordo 

com a postura que for tomada. 

Segundo Luchina 6 atrav6s da diversidade de posi 
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çoes assistenciais assumidas que se fará a diferenciação en-

tre a "assistência" e a "pseudoassistência" e que leva -a 

definição dos três tipos de assistência, analisados por Fer 

rari e Luchina e que aqui nos reportaremos 2: 

1.1 A Instituição pseudo-assi~tencial-mutualista 

Ferrari e Luchina quúndo se referem a institui -

çoes que prestam uma assist~ncia pscudo-mutualista, querem 

mostrar uma negação de uma autêntica relação mutual ou uma 

negaçao de mutualidade recip~oca de trocas em nivel emocio 

nal onde cada um pode levar em conta as necessidades do ou 

tro e discriminá-las adequadamente, ou seja, os autores es 

tão sinalizando ai a deformação de um verdadeiro vinculo 

mutual 4tle resultará numa assistência irreflexiva com dis-

torções na relação equipe de sa6de/pacien~e. 

As s im , acredi ~amos que tenh.a ficado c 1 a r o para o lei. 

tor que este tipo de assist~ncia não está diretamente vin-

culada com as necessidades reais e concretas da população 

a ser assistida e muito menos com suas reais problemáticas 

psico16gicas e sociais. A burocratização, a estereotipia 

e a açao mecanizadora calcadas em normas estão presentes 

tanto em relação ao paciente quanto aos profissionais de 

sa6de. 

Toda a ênfase ~ dada ao cumprimento de normas e 

regras institucionais constituindo-se assim o único objeti. 

vo da instituição. Ainda segundo a descrição destes auto-

res, 

"06 p~o6l66lonal6, dlante da lmp066lblllda-
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de de '~e~', te~minam 'e~tando' ~a erttidade 
p~eudo-a~~i~tencial medica ... como não po
dem t~an~óo~ma~-~e em in~t~umento te~apêuti 
co adequado a ~eu~ 6in~, ~e e~te~eotipam em 
~eu óuncionamento". 3 

Acrescentam também que neste tipo de instituição é possí -

vel observar uma carência na supervisão da tarefa médico -

científica em prol da observação às normas pré-estabeleci

das ou pré-determinadas. 

1.2 A instituição pseudo-assistencial cientificista 

Neste.campo de atuação o conhecimento científico 

passa a ser prioritário e o paciente é aquele que permiti-

rá o acesso a um maior c melhor saber- científico é!. ser tons 

tatado estatisticamente. Dá-se ênfase aos aspectos técri-

co-científicos mais modernos sem a percepção de que o pa -

ciente não está sendo discriminado como pessoa, pois a "GC 

ença" é o foco das 3tenções e não o "doente". A val'iedari,;; 

de especial istas tende a fragmentar o suj ei to como esta ou 

aquela área .. específica e delimi tada que de acordo com a 

formação de cada um, veremos elementos que, apesar de il1Si 

nuarem uma compreensão totalizadora do paciente, serão des 

prezados. 

Não ignoramos a importância das especializações 

que levam a avanços no tratamento das diversas enfermida -

des, mas apontamos para o perigo de se cair mais uma vez 

numa assistência indiscriminada. 

Neste momento um psicólogo ou um psicanalista,d~ 

satento ou inexperiente a ser chamado como um recurso téc-
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nico auxiliar requerido para complementar uma função de as 

sistência, pode vir a tornar-se, na realidade, mais um a-

gente a contribuir para uma fragmentação no ate~dimento do 

paciente, já que se ocupará também de um determinado aspe~ 

to, a dizer, a "psicologia do paciente". 

1.3 A instituição assistencial p~opriamente dita 

Pode'parecer, i primeira vista, que queremes cri 

ticar por criticar ou apontar o iatrogênico sem apresentar 

propostas. Por isso é muito importante, neste momento, a 

descrição deste terceiro tipo de assistência que ao tentar 

apontar para o "difeYente" não pareça quP. estamos falando 

do inatingível. 

Referimo-nos! pois, is instituições hospitalares 

ou a determinados serviços destas instituições que co~sc -

guem realizar uma assistência discriminada e centrada e~ 

-cada um dos diferentes pacientes que ali se encontram a es 

pera de um "saber" que os "salve", mas que ao mesmo tempo 

pos suem suas hi s tór ias de vida, suas individual i zações, suas 

necessidades e as variedades de matizes que cada situação 

irá requerer na sua mais íntima realidade. 

"Ne~te p~oee~~o~ a~~i~tZ-lo e eun;-lo i in
dividualiz~-lo e di~e~imin~-lo. I~to ob~iga 
neee~~ a.Jr.iam ente a 6az e~ diag nó~.tic.o,!J .6 Ltu.o.
c.J..onai~ e.6 ,oeeZ 6ieo~ que pe.~~itenr vVt não ~ Ô 
o que e mani6 e~to I ma~ t41tlb em le~ 0.6 a~ peC'.
to~ la;tente~ p~e~ ente~ e.tII eada -o ituaç.ão. S ô 
a~~im pode eump~i~-~ e a e~pifl..al cU..atw.ea en 
t~e eiineia e a~~i~tinei4, num vZneulo mu
tua e ~eeip~oeamente. g~ail6ieante":*' 

Vale dizer que entendemos por manifesto todos os 
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relatos, acontecimentos, normas vigentes, produções verba

lizadas, ou seja, o aparente; e por latente entendemos o 

conjunto "daquilo" que vai sendo revelado gradativamente e 

sucessivamente numa relação de mutualidade e reciprocidade 

eutre o agente de sa~de (independente de sua formação pro

fissional) e o paciente. Ou se quisermos utilizar os ter

mos definido~ a priori, no início deste trabalho, é neste 

tipo de assist~ncia que o instituinte teri a sua vez de en 

trar numa relação dialética e dial6gica com o instituído. 

Não temos a ingenuidade de pensar que isto nao 

apre:.enta dificuldades tanto te6ricas quanto práticas. Sa

bemos, també.m, que esta apresentação dos tr~s tipos de as

sistência não se di de forma estanque. ou seja, hi uma su

perposição Je características fi~maioria das instituições 

em ftinção principalmente das peculiaridades de cada servi

ço ligadas i identidade de cada equipe técnica. 

Convém, contudo, pensarmos na possibjlidade da 

efetivação deste processo de assistência, pois a experiên

cia nos tem mostrado que este caminho embora pareça ut6pi

co ou "coisa de primeiro mundo" é possível de ser trilhado 

se houver integração, persist~ncia e principalmente vonta

de de instituí-lo com toda a sua riqueza e potencialidade. 
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CAP!TULO 4 

ASSISTENCIA E ANTI-ASSISTENCIA 

1 Definição de assistência e anti-assistência 

Já nos referimos anteriormente ã singularidade do 

-paciente e e nesta perspectiva que acredi tamos que toda ve!. 

dadeira assistência deva considerar o campo do "outro". Im 

plica, pois, numa árdua tareia de discriminar as necessid~ 

des concretas e reais do paciente, individualizando-as e 

centrando-as para obter, parafraseando Winnicott, uma aten 

çao "suficientemente boa"l. 

A diferenciaç~o ou discriminação deve ser feita 

pela equipe de saúde em, pelo menos, dois níveis: entre as 

necessidades da pr5pria equipe e as do paciente e entre as 

ne~essidades de cada um dos pacientes. 

Como nos dizem Ferrari e Luchina,2 quando se tem 

a priori j á as idéias das técnicas que serao utilizadas nu-

ma determinada reabilitação, independentemente de sua con

textualização para cada caso, se desemboca numa conduta o

posta ao que deve ser uma assist~ncia reabilitadora. As-

sim, se não houver uma leitura global que visualize as pe-

culiaridades de cada caso, a idéia de reabilitação pode vir 

a transformar-se num sistema que perpetue a cronicidade. 

Podemos dizer até que a reabilitação pressupoe 

a existência de uma pessoa total e que vai alén, do sinto -

ma. Se a conduta acerca de um paciente grave só diz res -

. pei to ã eficiência de uma determinada prática cirúrgica sem 

se considerar as possibilidades posteriores de sobrevida ou 
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recuperaçao, nao estará sendo exercida uma compreensao to-

talizadora do paciente e portanto esta conduta pode ser de 

finida co~o anti-assist~ncia. Risco cir~rgico sempre ha 

verá e cabe ao cirurgião, ã sua equipe e ao paciente e sua 

família pensarem na viabilidade, ou não, daquele ATO. 

Os esquemas m~dicos tradicionais vinculam tera -

p~utiC3 ã cura, isto implica em falar de fórmulas e parame 

tros t~cnicos de diagn6sticos e tratamento das doenças. Em 

outro polo, a assist~ncia a qual nos referimos, implica ne 

cessariamente a própriJ relação m~dico-paciente e a inter

vençãQ de fatores psico- sociais inerentes à ess~ncia do ATO 

de assistir. 

Acreditamos tamb~m ser um mito falar de neutrali 

dade na atuação de uma equipe de-safide. Por isso --e que sus 

tentamos que qualquer dos integrantes desta equipe pode in 

troduzir no seu trabalho elementos que ponham dist5ncia na 

relação com c paciente e intervenham como element~s anti -

assistenciais. O inverso, entretanto, felizmente se dá, ou 

seja, quando a situação assistencial passa pelo diagn56~i

c!.o .6 LtU.CiC!..i o na! (j á definido anteriormente), permi te uma me 

lho r organização a respeito da doença do paciente e um me

lhor processamento da mesma para sua possível resolução. Ã 

primeira perspectiva corresponde uma exclusão dos aspectos 

psicossomiticos do paciente, e se circunstancialmente es

tes são incluídos, a significação carecerá de peso. Já na 

segunda perspectiva se usará como ponto de partida o indi

víduo naquela determinada situação,.não pela justaposição 

(por exemplo: sintoma + exame físico apropriado = a doen-
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ça + terapêutica = cura) de aspectos, mas pela integração 

dos mesmos. 

~,2 - O Médico na Instituição e o Processo de Assistência 

Apesar de já termos nos referido anteriormente a 

Identidade médica, voltamos ao assunto para estabelecermos 

uma r~lação entre a po~ição do médico e o processso da pr~ 

tica de assistência na Instituição. 

'o desconhecir.lento das variáveis institucionais nao 

é só encontrado na atuação do médico, mas também nas atua

çoes de outros profissionais de sa6de. Contudo, ° fato de 

carecer de um esquema referencial institucional não impli

ca necessariamente em abandonar o momento institucional em 

que as variáveis mais diversas se encontram. 

O prognóstic l ) de uma determinada doença está, sem 

d6vida, ligado em maior intensid~de i figura médica que na 

maiOl' parte das vezes não se dá conta de que é llTI~:J variá -

vel a mais e dependente de sua própria inserção conflitua

da dentro de uma instituição que tende a normatizar, a fi

xar padrões e organizar as práticas profissionais. Por con 

seguinte, toda esta trama que engloba uma multiplicidade de 

fatores sobre uma base de sustentação que processa uma ~nor 

me gama de respostas institucionais se atualiza na prática 

aisistencial e pode condicionar a uma determinada conduta 

médica que levará a um determinado diagnóstico e prognósti 

co correspondente. 

Um dos procedimentos que podem ser utilizados no 

campo institucional, neste instante, é a Interconsulta. A 
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Interconsulta, enquanto instrumento, poderá auxiliar no des 

velamento da "Trama Institucional,,3 procurando fazer emer

gir as dissonâncias existentes num determinado espaço de 

assistência. 

Ferrari e Luchina 4 exemplificam esta situação ci 

tando o caso de um paciente que não queria viver. Par& os 

médicos, detectar esta posição latente representa uma d~fi 

culdade muito grande, já que toda a sua formação aponta p~ 

ra a direção contriria, ou seja, curar compreende a meta 

mais ambicionada do encontro assi~tencial. Este tipo de 

situação tende a acontecer e a permanecer Sem o conhecime~ 

to da equipe médica. Quando estes casos ocorrem, a Inter

consulta tenta desvelar a trama existGnt~ e evidencia~ o 

que com ela está envolvido, além, é claro, de um médico q'Je 

. quer curar e um paciente que não quer viver. 

Quando essa problemática é colocada de forma ma

nifesta, é .possível que se instrumentalizem recursos para 

'a concretização de uma prática real e solidária com fins 

terapêuticos explícitos e compartilhados. Sendo assim, a 

Interconsulta atua diretamente no processo de assistência, 

procurando incentivar estratégias que se adequem àquele m~ 

mento específico para tornar-se passível de transformações. 

Atuando sobre o campo clínico, desejamos apontar 

novos elementos a fim de possibilitar a visualização de pre 

conceitos e metas latentes para uma operacionalização "in 

loco" mais ampla, com condutas "adequadas" para o entendi

mento das novas variáveis que se apresentarem. Descobrir a 

estrutura íntima do processo é tarefa da Interconsulta, p~ 
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rêm, o fato da estrutura vir ou nao a ser modificada está 

diretamente relacionado aos pacientes, aos profissionais,ã 

instituição e a toda a rede que lhes permeia. 

Ao fazer com que aspectos silenciados se verbali 

zem, os vinculos entre os protagonistas da assist~ncia e 

entre estes e a Instituição certamente virão a adquirir ou 

tra forma, pois romperao um "pacto", que por suas pecul:'a-

.ridades, assume, de acordo com Ferrari e Luchina, "caráter 

simbiótico " 5 . Ou seja, os autores colocam que uma triade 

está presente na Instituição devido ao caráter conflitivo 

que tem a prática assistencial. Esta triade ê composta p~ 

la própria Instituição, pelos profissionais que nela exe~-. . 

cem suas funções e pelos pacientes que· a ela recorrereíll com 

algum obj etivo. Neste contexto,. vinculo simbiótico vem a 

ser uma matriz estereotipada, encontrada permeando os dj-

versos e complexos campos dinimicos sustentados pela trfa

de, e que abarca a gratificação obtida através dos aspec -

. tos silenciados de cada um. Estes aspectos "devem" c:onti-

nuar silenciados, pois, ao tornarem-se explicitos, poderio 

ameaçar a gratificação que assim é obtida. Sendo assim,pe! 

cebemos como o vinculo simbiótico pode ser o vinculo mais 

constante e hab i tual na "suposta " prática de as 5 i st~nc ia. 

Mobilizar ou questionar esta prática corresponde 

a um processo psicológico, onde a Interconsulta é a intro

dutora do "olhar psicológico" dos processos institucionais, 

que poderá propiciar diagnósticos e prognósticos diferen -

tes sobre determinada situação de enfermidade. 

Encontramos situações explicitas e implicitas na 
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Instituiçio que podem ser evidenciadas respectivamente por 

ajuda, medicaçio, rotinas hospitalares, experi~ncias tecn! 

cas etc. e paralelamente por conflitos, subjetividades,hi~ 

tórias pessoais, metas, normas etc. Estes aspectos trans

correm silenciosdmente e dão à estrutura do vínculo urr~ for 

ma de "pacto".6 Neste"pacto"transcorrem os manejos dos in 

tegrantes do vínculo. 

"Com ilto quehemo~ dizeh que cada um dOl ~n 
teghaYl.:te~ de~ta e~:thutuha. vincu-eah tenta M.O

~; levah a cabo a4 meta~ e objetivo~ p~Op06 
tOl e explleito~ (eUhah-~e, cuha~ ou a~~f~~ 
tih nOlLmatJ..vamente), ma~ 6egLlhamente. ca.da wn 
ta.mbém teHta he~tituúl.. Mpecto~ ,~ile.nc.,{.aáo.6, 
ghat;6icante~, e q~e hegulam a 'ade~~o' in
condicional do outhO (ihh~6le.xiva ou i~ha -
ciol1.all paha levã.-.wJ.> a cabo". 7 

Como exemplo pocemos ci tar um paciente que possui a fan~.a

sia de recuperaçãc integral, que vai mais al~m de uma açao 

terap~utica, e que por canta desta met~ se fusiana COQ a 

equipe médica estabelecendo um "pacto" no qual entreg~ seu 

corpo sem reclamações ov cxig~ncias (aparentes) e o outro 

se compromete latentemente a entregar-lhe um "novo corpo". 

A importância do alerta que Ferrari e Luchina nos 

dão é que, se esta matriz vincular se processa sem explic! 

tação, pod~ri levar a situações limites nas quais tanto a 

equipe como o paciente se sentirão frustrados ou cansados. 

As práticas assistenciais nas instituições e na particula-

ridade de cada caso não dia necessariamente ume resposta sa 

tisfatória a estes "pactos". . Além disso, poderá e-

xistir aí a inserção de uma ilusão permanente (ilusão da 

cura total, ilusio do afastamento da morte etc.). Por isso 
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acreditamos realmente que o diagnóstico e o prognóstico s~ 

tisfatórios da doença estão intimamente relacionados ã po

sição de todos os personagens integrantes do campo dinâmi

co assistencial, devendo então buscar (guardadas as respec 

tivas proporções de experiências e técnicas, expectativas 

e empenho) a dire~ão dos procedimentos terapêuticos a se -

rem adotados. 
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CAPITULO 5 

A CONTRATRANSFERENCIA DO INTERCONSULTOR NO 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

Apesar de já termos nos referido à peculiaridade 

da contratransferência na Unidade I, mais especificamente 

no item relativo à "ImplicaçioPsieo-Afeiiva na Pesqui~a -

°Açio", acreditamos ser necessário o retorno a esta temâti 

ca para um aprofundamento a respeito da contratransferên -

eia do InterconsultoT. 

Temos falado at~ agora da Interconsulta como a

quela que facilitará u~a verdadeira assistência. Entretan 

to na vrática, sabemos que podem ocorrer distorções na ta

refa assistencial, pYincipalmente quando quem a executa, o 

faz segundo idéias ?ré-concebidas ou preconceitos que vio

lentam a especificidade clínica da situação. Neste sen~i

do ~ que dizemos que tamb€m a Interconsulta pode estar su

jeita a atuar mediante conceitos adquiridos a pnioni epas 

sar por situações semelhantes às próprias distorções que 

pretende remediar. Por isso enfatizamos a importância do 

entendimento tanto do esqu~ma referencial como da pr5pria 

contratransferência dos interconsultores. 

Os interconsultores geralment~. aqui nas nossas 

instituições, provêm do campo da saúde mental com um refe

rencial técnico psicanalítico, introduzindo-se no trabalho 

institucional. Esquecem-se, às vezes, entretanto, de per

ceber o grau de configuraçio estruturada de cada situação 

abordada, agindo de acordo com seus próprios estereótipos, 
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ou nao abrindo mao de alguma rigidez mesmo que na presença 

de outro agente interveniente. 

Ferrari e Luchina 1 ilustram este episódio rela-

tando uma reunião cien~ífica onde se discutia junto a um 

determinado Serviço de Oncologia a necessidade de se falar 

ou nao a verdade sobre a doença do paciente. Todos os pre 

sentes eram conhecedores e sustentadores de um mesmo esqu~ 

ma referencial teórico que endossa o diagnóstico situacio

nal. Contudo, optou-se por uma ~nica linh~ de ação, ou se 

ja, "nao dizer a verdade". Naturalmente esta é uma situa

çao que clama por uma :-esposta apropriada, guardada a par

ticularidade de cada caso e não uma posição geral de deter 

minado grupo, como foi o que ocorrera. 

Sendo assim, o diagn6stico situacional acaba pe! 

dende suas características, ou seja, a abordagem de deter

minada situação como sendo discriminada e sendo entendidos 

seus aspectos emergenciais é derrubada, pois pode se pas

sar a atuar sobre ela para rnodifici-la de acordo ~om pres

supostos antag8nicos. 

Este caminho que chamamos de "alienado" é trilhadc 

por apreciações tais como: "ass im será me lhor", "mais ~ til", 

"mais saudável", "mais pertinente" etc. Entretanto é fi-

cil entendermos que o que pode parecer "mais coerente" pa

ra o Interconsultor pode não o ser para a própria situação 

psicopatológica em pauta, pois é uma posição pessoal que 

estará se fazendo prevalecer. Neste caminho, o intercon-

sultor tenta realmente conhecer, não se inclui na situação 

para atendê-la, não pensa em cursos alternativos de ação, 
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mas ao contrário, tenta impor um "código de saúde".2 

Estamos falando da contratransfer~ncia dos Inter 

consul tores, principalmente, no tocante às dificuldades por 

eles encontradas em relação ã rigidez das estruturas que me 

recem intervenção. 

GostarIamos de apontar nao só para uma dificuld~ 

de institucional que se dá, por exemplo, quando a institul 

ção assistencial tenta recolher dados fundamentais para c~ 

nhecer suas necessidades reais, com propostas de novas lei 

turas e Lnplementação de recursos alternativos. No entan

to, acaba operando da mesma forma, com o que j á sabia e pr~ 

pondo objetivos ou metas que já se encontravam propostos 

antes deste "suposto" processo de consul ta e reflexão. Apo.!!. 

tamos, tamb~m, para a dificuldad~ que implica o diagnóstI

co situacional que encontra seu ~xito tanto na possibilid~ 

de da equipe assistencial como na do Interconsu:tor de ter 

seus preconceitos ou pressupostos de oi"igem clarif::!.cados de for 

maa poder analisar a sjtuaç~o instalada no aqui e ago~a 

mas que tem um "a priori". 

Ratificamos, pois, o fato de que em cada Inter -

consulta se põe em jogo não somente as necessidades ou de

. mandas manifestas que emanam daquela determinada situação, 

mas também todo o conteúdo latente. 

Neste ensejo, a contratransferência nao pode ser 

considerada como uma mera resposta aos desejos do pacien

te, mas como aquela que leva em conta os sentimentos expe

rimentados pelo profissional e determinados pelas suas re-

.lações com o paciente (como mencionamos na parte referente 
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ã Metodologia) principalmente na si tuação peculiar, que é a 

terapêutica. 

Nosso objetivo é mostrar a complexidade da tare

fa dos Interconsu1tores, trazida também pelas suas próprias 

situações contratransferenciais. Ao trabalhar com o diag

nóstico situacicnal que crê ter realizado, pode deparar-se 

com o fato de ter entrado e s~ído de uma dada situação con 

servando sua mais primitiva posiçã0, fazendo com que a evo 

lução do caso se dê atTavés de etapas e culmine de acordo 

com "verdades" referenciais (crenças, procedimentos pro-
, 

prios, hábitos ~ulturais etc.) e contratransferencias. 

no In~e~~on~ulto~- ne~e~~i~a pe~~anentemente 
.'lemete~-.6e a .~ua c.on~~atJtan~6e~ênc.ia e. a ~ua. 
'ilu~alaç~o', di6c.~imini-la e ~onhec.e~ lua 
demanda exigente pa~a poden abo~da~ a '.6i -
~uaç~o' 6 em .ó eJl. atfLapalhado po~ ei.a. (c.ont/i..a -
identi 6·i. ~a.Jt - ~ e) ne.m /.I.tiliz ã. -la f2aJta. ~ eu..6 p.1z.Õ 
pJt-<.O.6 e 'aJt~a..[c.o~: obje~ivo~": 3 . -

Nesse particular processo de tentar reinstituir 

a sa~de,acreditamos ser da maicr imnortincia que cada ins 

tituiçãoinclua uma instincia reflexiva que se vincule a 

todos os emergentes institucionai3 (sejam explícitos ou SI 

lenciados, açoes ou paralisações) permitindo a execução de 

atividades com vistas ao cumprimento dos objetivos propos-

tos. 

o agente institucional (o interconsultor) 

servir de ajuda para: 

pode 

"a} que o~ memb~o~ da -<.nh~i~u-<.ç~o n~o ~Jtan
hitem hob~e hUpO.6toh p~ec.once-<.~o~; 

b} que ~ev-<.~em ~eu 'habe~' ac.eltc.a da~ pe~
hoa4 e da~ c.o-<.~a~ da in.6t-<.tu-<.ção toman
do c.onhc.iênc.ia de que heu habe~ ê p~o -
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blemitico e que Rode ~e~ um 'n~o ~abe~' 
altamente iat~ogenico; 

c.) que ~e dê.em conta de qu·e a~ d...ú...tü'Lt.lu 6un 
cõe~ na e~t~utu~a da in~tituiç~o ~ão 'e. 
quZvoca~', e ~ua p~e~ença em dete~mina 
da~ in~tancia~ in~titucionai~ não auto~i 
za, ~alvo imagina~iamente, a a~6umi~ taZ 
6unc~0 e n~o out~a; que ~emp~e há luga~ 
pa~a uma 6unção nova ou inédita; 

d) e po~ ültimo, que ~e6litam ac e~ca de ~ eu.~ 
papêi~, que ~áo nece~~a~iamente ambZgua~ 
poi~ cada um ~e~ve ao in~tituZdo e ~imul 
taneamente e~tá a ca~go de uma 6un~~~ 
in.& tituinte." . '+ 

o interconsultor atuará no sentido de evitar que 

se estruturem relações simbi6ticas, auxiliando a decodifi

car demandas implícitas em conteúdos reais. A Interconsul 

ta institucional const.ará na int-rodução desta disc~im"ina-

ção, principalmente, em dois níveis: um deles estar5 pre-
.-

sente na discriminaç~o dos objetivos assistenciais,leia-se 

aí ideologia assistencial; o outro nível diz respejto aos 

objetivos dos pacientes. Desta forma a estrutura, pacien-

t~-m~dico-instituição, que pode tornar-se simbi6tlca, teri 

seus procedimentos mistificadores enfraquecidos (vide es--

quema). 

"Seu objetivo não c.Gn~i~te em de~cobni~ 06 
~igni6ic.ado~ latente~ da~ pe~~oa~ em inte~a 
C~o, ma~ de.óaliena~ o~ óigni6icadoó late.n~ 
teó de.óta e.ót~utu~a que exp~e~óa, na ta~e6a, 
a peculia~ mane.i~a com que oó ~e.~ne. num pa~ 
ticula~ encont~0".5 -



Ideologia das práticas 
e procedimentos envol
vidos 

Expectativas e 
demandas do pa 
ciente 

I = Interconsulca 

I 

de curar 

Instituição com suas n()rr.~as 
normas, objetivos etc. 

Objetivos terapêuticos dos 
profissio~ais envolvidos 
(enfoque interdisciplinar) 
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Assim sendo, o instrumento metodológico do Inter-

consultor, a dizer a Interconsulta, é a mostra da possibili 

dade de integraçio das distintas disciplinas que operam nu-

ma instituição, procurando sempre promover urna convergência 

para urna perspectiva unificadora acerca da situação, do fIes 

ta do global" do paciente. 
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CAPrTULO 6 

ALGUMAS CONTRIBUIÇOES DE MICHAEL .BALINT 

Dentro desta tem~tica abordada at~ aqui nao pode-

mos deixar de enunciar as valiosas contribuições de Michael 

Balint referenciadas principalmente em seu livro "O Midico, 

o paeiente e éua doença". Balint, médico-psiquiatra, psic~ 

nalista de form~çio h~~gara, realizou urna pesquisa na Clfnl 

ca Tavistok, na I!iglaterra, junto a catorze clfnicos gerais 

onde enfocou e preocupou-se exaustivamente com o que se pa ssa 

na relação médico-paciente. 

Face à própria ideologia de formação médica 1ue dá 

infcio ao aprendizado acadêmico enfocando o cadáver, peças 

anat5micas etc. (como mencionamo§ quando tratamos do tema 

. "Iatrogenia il
) e tendo em vista também a insuficiência O '· , .... 

precariedade de ternas em relaçãc à psicologia m€dica abord~ 

do em seus ~urrfculos, nia hi de modo geral estimulação su

ficiente para o exame das própriis emoções do médico e do 

sentido das reações e ati tudes que se desenvolvem durante os 

processos de entrevista, diagnóstico e tratamento. 

A doença tende a consti tuir para o ser hl.nnano urna 

ameaça de dor, mutilação e morte que faz com que o pacien-

te experimente sentimentos de ang~stia, com conseqilente re

gressão e busca de modelos infantis de segurança e apoio, qtH" 

poderiam ser encontrados na imagem de onipotência e contro

le do·médico. A personalidade deste, corno nos aronta o pró

prio Balint é a primeira droga administrada ao paciente e 
.. 

por tal motivo deve ser melhor analisada, isto e, realizar 
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o estudo da farmacologia, dosagem, posologia c efeitos cola 

terais da "substância médico" é que está em jogo. 

Selecionamos alguns temas abordados pelo autor ,pois 

o exame minucioso de toda a sua obra daria origem a outra te 

se. 

I - Aspectos psicodinâmicos do diagnóstico médico 

Balint nos leva a refletIr sobre o porqu6 da rela 

çao médico-paciente resul tar em momen tos de insatisfação ap~ 

sar dos verdadeiros esforços de embas as partes. 

Trabalhando num ambulatório de Psicossomática per 
.. 

cebemos, nao raras vezes, que certas pessoas, pelas mais va 

riadas ra~ões, quando encontram-se em dificuldades para li 

dar com problemas de suas vidas acabam por "adoecer". Estas 

pessoas normalmente passam por um estado "não organizado"da 

"doença" onde ainda não está identjficada uma patologia de-

finitiva. Por este motivo, nas palavras de Balint, elas "of~ 

recem ou propõem várias doenças" a1:é que entre o médico e o 

paciente se estabelece um acordo, podendo ou não, a partir 

daí, continuar a "oferecer" outras novas doenças para seu 

médico. 

Geralmente, os pacientes ficam na depend6nciadas 

Hrespostas" dos médicos às suas "ofertas". O clínico, cum-

prindo a rigor as regras da ciência,tende a encaminhar o p~ 

ciente à especialistas que, por sua vez, relatam que ap6s a 

realização de exames específicos ~ada p6de ser encontrado . 

. Sendo assim, 

"um do~ mai~ lmpo~tante~ e6eito~ colate~ai~ 
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- .6e na.o o pJt-tnc.i.pa.! eóei.to - da. 6ubt,tâHC.ia. 
"m~di.c.o" e .6ua. Jte6po6ta. i.6 oóeJtta..6 do pa.c.i~! 
te".l 

A demanda do paciente é nestes casos,de al~~a coi 

sa completamente diferente e quando o médico pode conscien

tizar-se do que lhe esti sendo solicitado é possível ajudar 

também o paciente a conscientizar-se e expressar seus pro -

blemas reais, seus sofrimentos tornando a situação "inteli-

gível". 

~ certo que em vários casos, após a realização de 

exames minuciosos, o paciente sente-se aliviado e apresenta 

melhoras, mas o inverso também se dá e a reaçao do médico a 

este comportamento é em geral de ·surpresa. e até de indigna

ção pela quebra da expectativa do médico. O qua não é per-

cebido neste momento é que o paciente tem a "necessidade de 

um nome para a doença, um diagnóstico"2 e o fato de encon -

trar "nada de errado" não responde a sua pergunta,fazendo-o 

sentir-se realmente diante do "nada" do "vazio" e ofendido 

por vir a s~r chamado de "louco", "neurót.ico". 

As dores continuam, o medo de poder estar sendo enganado d~ 

vido à gravidade de uma "possível doença" aparece, o pacie~ 

te &ente-se então abatido e incapaz de explicar seus senti .. 

mentos. Normalmente sucede-se uma segunda série de investi 

gação coer3nte a uma ordem própria de exames especializados 

que resulta no que Balint chamou de "eliminação pêlos exa -

mes físicos apropriados". 

Este tipo de pensamento leva o médico a seguir uma 

sequencia de etapas ordenadas hierarquicamente, de acordo 

com o agrupamento de doenças em relação à gravidade de alte 
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raçoes anatômicas. Diz Balint: 

"In6elizmente, n~o apena6 i6 doença6 6e apli 
ca e66e tipo de andem, ma6 tamb~m a06 pacie~ 
te6, pon a66im dizen, pne6ó6 a ela6. 0.6 pacI 
ente6 cuja6 queixa6 p066am .6en aeompanhada.6 
de altenaçõe6 anatômica6 ou ói6iatógiea6 de
mon6tnã.vei6 ou pne.6UmZve..i6 tem lu.ga/t de. dC6-
taque ne66a e6cala h..ienã.nquica, .6endo que 06 
neun;tico6 ocupam 06 lugane6 deixado6 vago6 
depo..i6 d.e que toda.6 a6 demai6 doença.6 tenham 
.6ido cla.~6i6icada6". 3 

Acreditamos pois, que o medo de nao se iden~lfi

car um problema físico e apontar para prováveis causas psi

cológicas é constante das práticas médicas. 

~Ne~te momento, queno a66inalan que negligen 
cian uma p06.6Zvel doença p.6icol;gica apenai 
pana. qL!.e .6 e Óiq.ue ~ eguno de que não 60.( d.{ a.E.. 
n06ticado nenhum pnoce66o óZ6ico, pode ~e~ 
tia delet~nio pana a 6utu~o do paciente'quan 
ta a cita.ç~o genalme.nte. opo.6ta, queJt dlzen-; 
concentnando indevidamente atenç~o na6 i~pli 
caçõe6 p6icol;gica~ e con6eqUent~mente neglZ 
genciando p066ZveI6 cau.!>a...6 6Z6.ico,,:,". 4 -

Todavia, os pacientes frente a sintomas corporais 

sao acostumados também, e desde a infincia a esperar um eXd 

me físico mais ou menos completo e não a esperar um exaT.le rsi 

cológico. o problema diz respeito, como já mencicnambs. i 

possibilidade de nomear a doença, isto é~ fornecer um diag

nóstico decisivo e completo. 

Certo dia uma paciente compareceu ao Serviço de Psi 

cossomática para uma entrevista. Não entendia bem o motivo de 

ter sido encaminhada para lá, mas, ali estava para "responder 

ao que fosse perguntado" esic). Começou a falar que teve uma 

relaç.ão extra-conjugal e a partir de então começou a apresen-

tar prurido, dores no corpo, cansaço. Marcou urna consulta 

com um ginecologista que apos a realização de alglffis exames ,sem 
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acusar patologia alguma, encaminhou-a a um hematologista. Nes

te momento a paciente começou então a referenciar sintomas 

que segundo ela deveriam ser de AIDS. Feito o hemograma e 

exame físico completo também sem nenhuma "descoberta",o he

matologista recomendou que voltasse ao ginecologista. Este 

a encaminhou ao Serviço de Psicossomática a fim de obter um 

parecer. A paciente volta então a dizer que sabe que está 

"doente", só não sabe o que é mas "terão de descobrir". 

o desenvulvimento do caso e os procedimentos se -

rao abordados na Unidade 111. Estamos trazendo esta vinhe

ta agora, apenas para evidenciar a necessi~ade dapaciente de 

que seja descoberta uma causa "o~_gânica" para sua doenç?-. UHI 

"nome" que permita que ela se livre dos" sintomas atl'é;.vés de 

um "tratamento". Assim, ocorre Q. estabelecimento de l!lTIa 

linguagem que se orgaIliza em torno do concreto e do físico 

afastando-se dos aspectos mais amplos e humanos da vida do 

paciente. Enquanto isso, o paciente continua a "adoecer" e 

"a fazer "ofertas" a respf::i to de seu "estado". 

Ao tratar psicoterapicamente de crianças podemos 

também perceber mais Uilla forma peculiar deste "oferecer do

enças" ao médico que Balint denomina de "a criança como o 

sintoma de apresentação". 5 

Quando crianças são levadas com insistente fre

qU~ncia a ambulat6rios para consulta (como é o caso do hos

pital), quem pode estar realmente doente é a família ou um 

dos membros desta. A criança torna-se assim, facilmente, o 

"sintoma da apresentação da doença" de um, de ambos os pais, 

de uma crise entre eles ou externará através do seu adoecer 

" . 
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a reaçao familiar a um evento traum~tico como, por exemplo, 

a morte de alguém muito próximo. Esta estrutura faz com que 

o médico focalize seus cuidados e sua atenção exclusivamen

te na criança e aqueles que realmente estão necessitando de 

ajuda, continuam sem obtê-la. 

A importância fundamental destacada por Balint a 

este respeito é constituída pelas reações do médico aos sin 

tomas que lhe são apresentados. Suas respostas às ofertas 

do paciente, ou ao sintoma de apresentação resultam num fa-

tor de grande contribuição para a evolução da doença que se 

vivencia neste momento. 

Sendo assim, queremos 4izer que geralmente o~ me-

dicos clínicos e especialistas preferem diagnosticar doe~ -

ças físicas a problemas de natureza emocional. Na verc.ade. 

os diagnósticos de "neurose", "histeria", "obse~sã0", "de -

pressão", etc., não leva o médico a adotar uma "terapêutica 

racional" como o faz em relação ao diagnóstico "físico". () 

"diagnóstico de uma doença funcional implica numa formulação 

médica que não esteja atenta apenas a uma doença - . organlca 

onde as queixas dos pacientes são acompanhadas necessaria -

mente por alterações anat3micas ou fisiológicas demonstri -

veis. 

Referimo-nos, pois, a um diagnóstico l11ais amplo c 

profundo que não se limite à compreensão de todos os sinais 

e sintomas físicos, mas que procure uma avaliação adequada 

que leve em conta a existência dos sintomas "neuróticos". 

Nos casos mais "difíceis", para obtenção de diag -

nóstico,o médico responsivel pelo paciente normalmente pe-
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de ajuda e a recebe de especialistas. Este recurso quo pe! 

mite o aparecimento de outros "personagens" no "cenário" do 

"saúde" introduz fatores novos na relação médico-paciente,e 

uma de suas conseqüências imediatas é definida por Balint 

como "o conluio do anonimato". 

"O ' conluIo do anonImato' gove~na a ~itua -
ção, não apena~ no que tange ao~ p~oól~~lo -
nal~, pol~ também o pa.c..iente pMtIclpa plena 
mente dela. Todo~ ~e e~óo~çam e uaam ~ua~ e~ 
ne~gla~ em Intento~ óútel~, po~êm nâo 6e po
de at~lbul~ a nIngu~m a ~e6pon~abllldade pe
lo Gove~no - ou de~gove~no - da ~i_tuaç.ão". 6 

Tal enlace reside, de modo geral, no sistema ce 

"el iminação pe los exames fís icos apropriados" que pode c.us tar 

ao paciente anos de procura obstinada em sua vida por uma 

doença justificada. Não se presta atenção mais uma vez as 

possíveis motivações psicológicas; as evjdências d~ carát~r 

físico não levam em conta a personalidade total do paciea -

te, espec ia lmente .:) papel que a "doença" possu i em sua \Ti -

da. 

Chega-se, muitas vezes, i convicção de que um bom 

prognóstico só poderá ser obtido através de uma intervenção 

cirúrgica e todas as providências são então tomadas nesta 

direção. Após a cirurgia os sintomas "podem" desaparecer, 

falamos "podem" porque algumas vezes eles não desaparecem e 

a atitude dos especialistas é um tanto quanto derrotista com 

respeito ao problema psicológico que começa a emergir mais 

rapidamente. 

Quando o paciente coloca frente a seu médico um 

problema desconcertante, e este, por sua vez,encontra-se am 

parado por uma constelação de especialistas, certos aconteci 

· , 
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mentos tornam-se quase inevitáveis. 

Um dos principais consiste no "conluio do ancnima 

to". "Adota.m-.6e dec...i..6õe.6 v-i:ta.-i.6, .6em que n-inguêm a~.~umCl a..~ 

~e.6pon.6a.bilida.de.6 pela..6 me.6ma..6".7 

Este processo pode levar ã difusão de toda a res

ponsabilidade e o próprio paciente, principalmente em casos 

de hipocondria ou experiências médicas negativas prévias,p~ 

Ae colaborar ativamente nesse conluio. ~ o caso, por exem 

pIo de pacientes que procuram um médico de determinado hos

pital após ji terem sido consultados por virios outros esp~ 

cialistas, e, no entanto, omitem este fato. Após a aceita

ção, sem resistência de conselho~ e instruções médicas '. co

meçam a confrontar um profissional com '05 demais. A mano -

bra se di de tal forma que mesmo ~om os mfiltiplos esf~rços 

dos especialistas as tera?~uticas adotadas acontecem em v~o, 

pois são recebidas e segujdas "ã mercê" da vontade 

pacientes. 

destes 

Balint prossegue pontuando que existe um outro fa 

tor que tornam "tensas" as relações entre o clínico geral,o 

paciente e os especialistas. Diante da carga excessjvamen

te grande de responsabilidade que o médico suporta no trata 

mento de seu paciente, surge a demanda de se recorrer a es

pecialistas. 

A conseqüência deste mecanismo é, a "difusão da 

responsabilidade" causada tanto pelo "conluio do anonima -

to" como pela "perpetuação da relação professor-aluno n
• Ba

lint faz uma apreciação crítica, a nosso ver, bastante vil! 

da estendendo o campo deste ti conluio" da medicina ã educa-
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çao. Escreve o autor: 

"O 'c.onluio do anonimato' domina o c.ampo, 
tanto na medieina c.omo na educ.aç~o, p~ouauel 
mente po~ id~ntic.a~ ~az~e~. Em amba4 a~ e~6~ 
~a~ O pe~o da ~e~pon4abilidade ~ exc.e~~ivo ~ 
todo~, ineluindo o pac.iente, t~at~m ~atu~al
mente de alivi5-lo envolvendo a algu~m mai~, 
ou .6e i.6~a é po~~Zvel, a vâ~io~ out~o~. 1~~0 
pode .6 e~ de.6 c.:r . ..i.to c.omo um p~oc.e~~ o de di~ 
~ao da ~c.~ 1:)0 n.~ aITLi..dade . Tanto a Edu c.açao c.o 
mo a medl.c.l.na V::Z-ii.am-~e~ob~igada~ a c.~ia~ in5 
tituiçõe~ e me.cani~mo~ p~âtic.o.6 Que pe~mitam 
Que e~ta di6u.6ã.(; Li..ve.6~e lugal1. de uma mane.t
~a 6âc.il e t~anQUila, 6~eQUentemente até c.he 
ga~ ao extkemo do a»animato total 5 medid~ 
Que .6e gene~aliza e~ta diminuiç~o de ~e4pon
.6abilidade~, tOd04 o~ inte~e~~ado.6 e~t~o di~ 
po~to~ a ing,'L-2..ó~a!r. no c.onluio do anolU.mato". 8-

A "perpetuaçã\) da relação' profes'sor-aluno", tal 

como nome ia Bal in t caracter i za D .• pape 1 de "men ter" que os 

especialistas costumam 9dotar frente aos clinicos gerais. 

"Como ~omo~ toda~ humano~, c.abe e~peta~ Que 
0.6 e~pec.iaei.óta~ ~e mo~t~a~io t~c mal di.6po~ 
to.~ a áe..6poja~-,~c. vo.funta~iament() de um 6~aR 
mento de. ~ua. (.'.U;to~,(.dade Quanto Ol c...e1n.ic.o~ ge. 
l1.ai~ a aa~egah maij l1.e.6pon~abilidade~ 5 c.al1.~ 
ga Que ja ~upo~tah.3 

Diante desta constatação que coloca o "homem" real 

mente como possuidor de uma estrutura narcisica relativamen 

te frágil, Balint propõe que o clínico geral seja mais inde 

pendente dos especialistas a quem pediu algum parecer, sa -

bendo fazer uso de um "olhar critico" aos relatórios e reco 

mendações dos especialistas reconhecendo os limites de con-

selho e de ajuda destes. 

Mas porque referimo-nos a esta peculiaridade de 

relação? Onde está nosso espaço neste trabalho? 

e comum, principalmente hoje em dia, com a propa

gaçao da psicanálise, afirmar que quando uma pessoa está do 
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ente, todo o seu ser está doente, ou de outra forma,sua pc~ 

sonalidade está atingida - trata-se da doença da pessoa to

tal. Entretanto na prática o discurso não tem obtido "mui-

to" efeito, dizemos "muito", sendo benevo1entes,pois, notamos 

com frequ~ncia a inexist~ncia deste efeito. Verificamos en 

tio uma desarmonia completa, na situação embaraçosa com que 

se deparam c1fnicos e especialistas: para onde ou para quem 

mandar o paciente. 

No Hospi tal Geral em que trabalhamos a situação po 

de ficar ainda mais com~licada,pois existe um Serviço de Psi 

quiatria na emergência, um Serviço de Psicologia em nível am 

bulatorial e um Serviço de Psicossomática do qual fazemos pa! 

te que atende tanto €m nível ambulatorial corno em nível das 

enfermarias. 

A questão fundamental e que qURndo os pacientes 

sao indicados para um Sçrviço "ps i", normalmcn te oferecem maior 

resistência do que quando o sao para a realizaç~o de qual

quer outro tipo de exame. Esta dificuldade tarnh€m € relata 

da por Balint em sua obra no que concerne ao psjquiatra.Con 

sidera que tal fato deve-se: "A um sentimento geral compar

tilhado pele médico e por seu paciente".lC 

~ fácil percebermos que o médico ao ver a avalia

çao psicológica corno um "estigma" terá maiores dificuldades 

de encaminhar seu paciente a um profissional "psi". Por ou

tro lado, se a equipe médica de urna determinada clínica es

tá mais ou menos familiarizada com a presença de alguém que 

esteja mais atento aos aspectos psicológicos do paciente,p~ 

derá encarar com normalidade o pedido de um parecer ao nos

so Serviço. 
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Quanto à "variedade" de serviços "pS1" em nosso 

hospital, acreditamos que a pr6pria rotina de encaminhamen

tos, pedidos de parecer, interconsul tas etc. vão marcando gr~ 

dativamente as principais diferenças entre as possibilida -

dos de tratamento oferecida~ de modo que ,as eventuais inade 

quaçoes nas indicações, podem ser controladas. 

A entrevista psico16gica buscari completar o co -

nhecimen~o a respeito do paciente como pessoa total e isto 

envolve certamente muito mais dificuldades do que pode par~ 

cer ã primei.ra vista. Não trat.amos o paciente como "aquele 

hemograma", ;nas como um suj e i to cuj a personal idade e sti in t i_ 
mamente ligada is mudanças fisio!6gicas pelas quais seu cor 

po está passando e ainda as relações que estabelece no seu 

dia-a-dia, inclusive as que dizem respeito ao seu médico clí 

Di co e/ou especialista~. Quando entendemos a situação a pa~ 

tir deste prisma, compreendemos porque 6 tão difícil chegar 

i conclcs~o de que o paciente deve ser visto por um psic6l~ 

go, psicanalista ou psiquiatra. 

Fazendo agora uma anilise crítica de nosso pr6 -

prio trabalho, podemos também encontyar razões C1e .::ariter me 

nos subjetivo como acima mencionamos. As entrevistas de 

caráter psico16gico não estão isentas de efeitos iatrogêni 

cos que possam vir a produzir. Cemo já assinalamos, o mé

di.co normalmente envia seu paciente para nós quando vários 

de seus recursos encontram-se esgotados. O profissional "psi" 

pode fa zer um "re la t6r:to" breví ss imo ou bas tan te 1 i terár io, 

romanceado do caso, mas oferecendo apenas recomendações ro 

tineiras, como por exemplo: "tranqüilize seu paciente","na 

da há que se fazer no momento" etc. Podem também ser dia.&, 

, . 
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nosticados casos com indicação psicoteripica e nao haver en 

tretanto, vaga para atendimento, tendo em vista o caráter 

"tempo sem limite previsto" para cada paciente reelaborar e 

trabalhar seus conte~dos internos trazidos para psicotera-

pia. 

Algumas destas pontuações podem, então, provocar 

efeitos negativos nas relações entre o médico e seu pacien

te. O médico possivelmente colocou para o paciente que sua 

"doença" teria que ser tratada por outro especialista. O que 

fará então o médico? E o paciente em quem se a?oiará ago-

ra? 

A esta altura, Balint ~punta para duas variantes 

no lidar com esta sjtuação tão e3baraçosa. Há duas indaga-

ções: qu·eIÍl ficará com a respon52b-i 1 idade do caso e qual o PE. 

pel do especialista em relação ao clinico geral. Ã primei

ra varianie, o autor dá a resposta de que cabe ao clfnico 

geral a plena responsabilidade pelo caso. Contudo, acredi-

tamos que em sua pesquisa tenha cí1egado a esta conclüsão pOT 

poder cons·iderar "in loco" (rea I idade da Ingl aterra) que, p~ 

ra o clínico geral, o pâciente é uma 

"pe~~oa bem conhecida e de quem ~e conhece 
o~ antecede~1te~ óaml,e.lC!.Jte~ ~ o~ pa.Jten.te~, o 
pa~~ado, a~ de~llu~5e~, o~ ixlto~ e a~ e~pe
~ança~, e multo 6Jteq~entemente tamb~m a v..tz..t 
nhança no melo ao qual vlve".ll -

Sabemos que a realidade atual das estruturas de ~ 

tendimento de sa~de em nosso país, em nossos hospi tais gerais 

é bem diferente do relatado acima. Esperamos que nao o se-

ja "ad-extremis". Os prontuários se misturam, as filas sao 

numerosas, o paciente pode falar muito pouco sobre o que sen 
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te, os encaminhamentos se avolumam, o clínico que atende o 

paciente X no dia Y possivelmente não será o mesmo a aten -

der este mesmo paciente X no dia Z. Acreditamos assim, ser 

ingênuo de nossa parte crer que os especialistas constituem 

ap~nas auxiliares do clínico geral. Pensamos então que em 

relação à segunda variante o papel do especialista vai além do 

de auxiliar, podendo ocupar em alguns momentos o papel de 

protagonista da história. 

Promover uma t.ransformaçâo de fato, implica,ao no~ 

so ver, numa estreita cc laboração de toda a equipe interdi~ 

ciplinar atuante em determinado instante iristitucional. Clí 

nicos gerais e especialjstas. incluindo os pr')fi 55 ionais 

"psi", não podem fugir de um árdllG trabalho de me.ntar peça a 

peça do quebra-cabeça apoiando-s,; numa orientação psicológic.:l. 

A personalidade ~otal do enfermo yede ajuda e 

~odo-6 que estiverem "envolvidos" devem de fato "envolver-se" 

na problemática. 

1.1 A Função Apostólica do Médico 

nA mi-6-6ao ou 6unçao apoJ~5lica 6igni6ica em 
pJLimeúta lugar.. que :todo médico ~em uma vaga 
ma-6 qua6e i~abal~vel idéia 60bJLe o modo como 
deve 6e compoJL~aJL o paeien~e quando e6~â do
en~e. fmboJLa e-6~e con<:..c.i~o pouco .tenha de con 
cJLe~o e de explZcito, é imen-6amente podeJL06o 
e in6lui, -6egundo podemo-6 compJLov~-lo, pJLa~i 
camen~e em tod06 0-6 d~~alhe-6 do ~JLabalho do 
m~dico com o 6eu pa~iente. fJLa como -6e cada 
medico o-66u146e o conhecimento r..evelado do 
que 0-6 p~c~en~e6 ev~am e nao ev~am e6peJLaJL 
e -6upoJL~aJL, e alem aZ-660, como 6e :tive6-6em o 
-6agJLado deveJL de conveJL.teJL a 6ua 6e ~od06 0-6 
,[ncJL~dul(l-6 e-rgnoJtante/~ entJte 6 e.U6 pac~ente6. 
PJLec~-6 am e.H~e pOJL e6~a JLazao 6 UJLg e a ,[de,[ac!"e 
aplicaJL-.r.he o nome de '6unção ap06tólica'''.12 
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Balint, quando aborda esta tem5tica,reporta-se ~s 

dificuldades encontradas para fazê-lo. Não é difícil imagi 

narmos o porquê desta situação, urna vez que a maioria dos fe 

nômenos que constituem esta "função apostólica" são inega -

velmente expressões do "agir" do médico em relação a seus 

pacientes. 

De onde vem o "agir"? Reportando-nos à idéia de 

identid~de médica, ji mencionada anteriormente, percebemos 

que o discurso médico relaciona-se com sua própria consti -

tuição. Ele dá conta da transmissão de um "SUp-::>sto sabe!''' 

que apoia-se em "leis", "rotinas", "costumes", "verdades" 

que indicam ao paciente o caminho da "cura" a ser trilhdC:o. 

Sendo assim, este agir é transmitido pelas geraçoes COIl!O pr2. 

dutor de uma determinada subj eti.:ridade. 

Nesta relação médico-paciente está implícito o com 

promissa entre as exigências e "ofertas" do paciente e as 

respostas do profissional. Um fator determinante na esco -

lha da I!respos ta adequadé:." é, sem dúv ida, a própr la per sana I i 

dade do médico, por este motivo nos concentraremos inicial

mente sobre sua contrihuição e seus efeitos para mais adia~ 

te abordarmos a contribuição do paciente e suas relaç.ões com 

o seu médico. 

A atitude dos médicos geralmente tende a procurar 

converter o paciente às suas próprias normas. A influência 

de qualquer atitude médica na relação com o paciente tem r~ 

percussão na promessa de melhores ou piores resultados tera 

pêuticos. Sua rotina individual e habi tual de trabalho cria 

uma maneira própria e peculiar de agir que satisfaz seus sen 
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timentos considerados mais importantes e aceit5vcis para si 

mesmo. Esta rotina, segundo Balint, "fixa limites visíveis 

i elasticidade do profissional".13 Quando outra forma de ro 

tina ~ sugerida, a reação do profissional normalmente ~ com 

posta por uma combinação de embaraços, racionalizações, des 

culpas ou at~ mesmo uma crítica mais agressiva sendo bem mais 

infreqUente a demonstração de uma tomada de consci~ncia das 

próprias limitações e de seus motivos. 

"T4ata-~e de um ~a~o4 de ext4ao4d~n~~ia im -
p04tânc.ia. A neg~.tiva a auto- exam.lnalt-.6 e e o 
6e4vo4 apo~t~t;co ge~almente ~e e~c.ont~am in 
te44elac.ionado~ e ~e ~eáo4çam mutuamente .. : 
O inc.onvenientc do zelo apo~t5lic.~ ~e6ide em 
qu.e habLtua.úrJente é ,1U?c.e-<.ta.do ao a.c.a6 o . .. Um 
do~ melho4eó m~todo~ pa4a de~envolve~ a c.apa. 
c.ldade p~icote~ipi~a do m~dic.o c.o1~i~te e~ 
c.on~eguin Que tome c.onhec.imento dt ~ua. c.om -
pul~iva 6unç~o apQ~t5lic.a, ab4indo de~te mo
do o c.aminho pa~a que ~âo a p4ati1ue automa
tic.amente etn:todo.6- 0-6 ea-6o~" .14 

Quando a resposta do m~dicn ao pacient~ queixoso 

mostra-se insuficiente; quando o paciente demonstra preci -

sar de algo além de uma indicação de exame físico ou um vi

dro de remédios, encontramo-nos mais uma vez diante de uma 

"cena" que "clama" por uma "entrev:!. s ta pro longada", onde ha 

ja entre m~dico e paciente uma franca discussão dos proble

.mas pessoais deste último como parte necessária do exame,e

xigindo para tanto capacidade psicológica, ou seja, exigin

do tamb~m um exame das próprias soluções apresentadas pre -

viamente pelo profissional. 

Entretanto, tudo isto fica à merce do "senso co

mum" do próprio médico, ou de outra forma. à merc~ de sua 

'função apostólica determinando a maneira como o médico se 

administra a si mesmo (para usarmos a terDlonologia de Balint) 
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principalmente em relação as suas próprias particularidades, 
~ 

deixando as reais necessidades do paciente a espera de algo 

que o salve. o profissional elabora. então, suas - . proprlas 

normas.necessitando a partir dai converter o paciente para 

que este as aceite. 

Ratificando, a importância desta ahordage:n para o 

nosso cotidiano, numa práxis de Hospital Geral é compreen -

dermos ~ue é a personalidade do médico que constitui o fa -

tor determinante, na escolha da resposta adequada às "ofer-

tas" do paciente. Dai a necessidade de encontrarmo-nos em 

posição de alerta a estas "ações habituais" e a estes "ex0E 

cicios comuns" que pOI' trás de razões impressionantemente b~jjl 

justificadas percebemos "racionalizações secundárias" que 

mui to f~eqüentemE;nte induzem o p~_ciente a adotar como pre-

missas básicas a teoria e a prática da "fé apostólica", o 

que rompe com a singularidade daquele paciente. 

Precisamos conhecer a "farmacologia dessa subst5n 

'cia" que é o próprio médico. Sabendo ,pelo menos ,alguma cai. 

sa a seu respeito, poderemos também verificar as diferelltes 

reaçoes de cada paciente quando lhes ~ão ~inistradas deter-

minadas "drogas". 

Durante o período' "não-organizado" da doença do 

paciente, onde as doenças orgânicas "propostas" por este p~ 

dem tanto ser aceitas corno rejeitadas pelo médico, podemos 

notar um clima bastante "frágil". Pode não haver ainda um 

diagnÓstico, mas pode existir desde o início a aceitação da 

exist~ncia da dor e do sofrimento acompanhada per uma tenta 

tiva tácita de aliviá-los. 
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Retornando ao estudo de BaIlnt sobre o que nomeou 

de funçio apost6lica, temos que: 

"Todo m~dieo c~ial eon4eien~e ou ineon4eien
~emen~e I uma a-tmo4 6 e.~a pa~~ieuta~ devido a 
~ua 6o~ma individual de. 'p4a~iea~' a mediei
na, e togo ~4a~a de eonve4~e~ 4eu~ paeien~e4 
pa~a que a aeei~em".15 

Esta é a constatação da existência do papel das 

individualidades, que aliás existirá em qualquer relaçio que 

implique ~m subjetividades, reflexões, interpret~ções etc. 

Por este motivo nioestamos formulanJo qualquer espécie de 

crftica a respeito destas individualidades;mas desejamos sa 

lientar que existirão múltiplas "respostas" médicas, possí-

veis de serem obtidas, principalmente neste perf~do, como 

citamos acima, "nio-organizado" da doença. 

Cada profissional iri colghorar de acordo com es

ta 'sua pr6pria maneira de ser e agi!', ou parafraseando Balint, 

o médico acabará por obedecer o seu próprio impulso de zelo 

apostólico. A esta conduta corresponde, em regra geral,uma 

impressionante capacidade de adaptação ou "conversibilidade" 

do paciente. 

Esta "conversjbilidade" relaciona-se ao fenômeno 

,da transferência, ou seja,a uma importante facilitação da 

transmissão da suposta verdade da fé Qédica por esta ocupar 

um lugar idealizado para o paciente. 
~ 

Na medida em que o me 

dico ocupa o lugar de transferência, sua palavra tem o po

der mágico de verdade, semelhante ao poder do hipnotizador 

sobre o hipnotizado. Pode-se inclusive observar que, se o 

paciente cumpre os rituais contidos nos preceitos de fé a

postólica, ele vem a melhorar,pelo menos,tcmporariamento co 
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mo num fenômeno de sugestão pós-hipnótica. 

Nossa sintonia com o trabalho de Balint, aguça-se 

na aceitação franca de que não somos nós profissionais "psi" 

que estabeleceremos regras fixas e definitivas para catego

riza:. estas ou aquelas atitudes quanto ao seu caráter opor

tuno, correto ou mesmo discutível. Embora esta verdade pos

sa trazer mais angústia e incerteza.ela paradoxalmente nos 

indica "como começar", ou seja: assinalando problemas, ofe

recendo possibilidades, discutindo situaçõc5, o paciente p~ 

deri adotar uma atitude que crie boa~ possibjlidJdes tera -

pêuticas fazendo também com que tenhamos acesso ã compreen

são do efeito terapêutico da subs~ância receitada com maior 

constância, a dizer, o próprio médico. 

2 - As relações que permeiam o m~dico, c paciente 

e sua doença 

2.1 O Médico e seu Paciente 

Nas discussões sobre a relação entre "o médico e 

seu paciente" são diversas as variáveis que entram em pauta: 

o grauAe maturidade ou independência do paciente em rela -

çao a seu médico; a idéia de se criar boas possibilidades 

terapêuticas mediante colaboração bilateral; a necessidade 

de "uma "terapia compreensiva subjetiva,,16. são alguns entre 

os possíveis momentos que rondam a função apostólica do mé

dico e sua tarefa de "educar" o paciente. 

Balint faz uma distinção entre o comportamento do 

paciente que ainda possui sua doença numa fase inicial ou 
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"não-organizada" para a fase em que a enfermidade.ao . -lnvcs 

de desaparecer .se "organiza", adotando uma forma crônica. No 

primeiro momento ,a atitude de dependência por parte do pa -

ciente pode ser mais fa~ilmente compreendida e a figura do 

médico pode funcionar realmente como um apoio. Já no segu~ 

do momento, o médico tentará investir na, obtenção de colab~ 

ração do paciente a um compromisso entre os seus costumes h~ 

bi tuai s e as novas exigências que se apresen tam em função da 

doença estabelecida. ~ inegável que qualquer situação que 

venha a en~olver o adoecer exigirá uma determinada dose de 

maturidade emocional do paciente, portanto,cada conduta na 

relação deveri ter a sua peculiaridade marcada e reconheci-

da por ambas as partes. Quando o paciente consegue atingir 

um grau considerável de controle da situação ter.derá a aju-

, dar notavelmente o médico em seu terreno de ação e vice e 

versa. 

Na diffcil problemática que consiste em determi -

nar o grau ~e maturidade a ser exigido do individuo enfermo 

esti intrfnseco o questionamento da determinação do grau de 

regressão que o paciente poderá suportar e quando o fará. 

Notamos que 21gumas pessoas não suportam o aumente de suas 

responsabilidades optando por submeterem-se à dependência de 

alguém que "resolva por elas"; outras ,entretanto. tomam a in.~ 

ciativa e idealizam seu próprio método no lidar com o descon 

certante novo que agora os abarca. 

Neste impasse ,a figura do médico e sua função apo~ 

tólica consistem para o paciente no trunfo da partida deste 

jogo tão frágil, o de buscar a saúde, a cura ou a reabilita-

, A 
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çao. A reaçao de cada paciente nao varia numa escala de mo 

vimentos uniformes em relação i gravidade da doença exclus! 

vamente, mas varia, alterna, acelera, dimiriui, entrava, de-

senrola em relação i própria singularidade de cada pacien

te e de todas as atitudes do médico em relação a ele, ã do

ença e is variiveis que se instauram por conta da inserção 

de ambos num ambulatório ou enfermaria de urna Instituição 

Hospitalar específica que integra um determinado Sistema de 

"Saúde com suas reais condições de trabalho e saúde existentes. 

~ no desenvolvimento de cada caso que as scluções 

poderão ser gradativamente propostas e não a priori ou genericament~ . 

~ a partir de um diagnóstico compreensivo que se 

poderi determinar os procedimentos a serem adotados. Creio 

que todos concordam com esta afir.mação, entretanto, sã.o lng. 

meros os casos que nio se chega a este objetivo OU,3S veze~ 

hi que se esperar algum tempo para que através de pesquisas 

e trabalhos minuciosos possa obter-se uma resposta. Desta 

·forma, voltamos ao que já havíamos tratado anterjormente:Js 

pacientes "oferecem" suas demandas e cabe aos médicos "res-

ponderem" de alguma forma. 

Balint exempljfica esta situação citando o caso 

de pacientes com enxaqueca cujo motivo não se descobre. Diz 

Balint: 

"de. qua.tque.tl. modo de.ve. apt,[c.alt. ao pç;.úe.nte. um 
tlt.alamento ~,[ntom~t'[c.o It.ac.,[onal ..• e. plt.e.c.i~o 
que. o pac.,[e.nte. It.e.c.e.ba algo, a~p,[h,[na, c.ode.l
na, e.tc.., po,[~, do c.ontlt.M,[o, nã(l pode.lt.ã. ~u
polt.talt. a ~'[tuação ou não pode.lt.~ bUpOlt.talt. a 
~e.u m'éd,[c.o".17 

Prossegue o autor: 
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"A ~e~po~~a mai4 comum ~ da~ algo ao pacien
~e. Talvez a mai~ ing~ata expe~i~ncia de um 
medico ~eja ve~-~e impo4~'<'bilitado de da't uma 
4oluçio '~acional'. Ent~etanto e~Ja atitude, 
a de da~, tem out~o a~pecto. Quando a adota
m04, e~pecialmente quando e~tamo~ convenci -
do~ de que o que damo~ e 'bom' pa~a o paeie~ 
te, de~ca~~egamo~ a. culpa ~ob~e tle. Po~tan
to, ~e~i 4ua a ~e~pon~abilidade ~e nao melho 
~a" . 18 

Neste momento consideramos muito importante a e-

xist~ncia de um profissional com orientação e formação psi

cológica psicodinâmica nos ambulatórios das Instituições de 

Saúde, para que se possa estabeiec~r junto aos demais técnl 

cos e junto aos próprios pacientes um pensamento sobre o f~ 

to de ministrar paleativos: quando faz~-lo? Em que propor-

çio? Durante quanto t~rnpo? Quan~o sulicitar ao pacieJlt€ 

que ace~te certa dose'de sofrimento ou de ansiedade abrindo 

mao deste ou daquele paleativo? Ou ao contririo, quando s~ 

I ic i tar ao pac iente que ace i te certo aI í vio dado pe la mec. i-" 

cação paleativa, apesar das ansiedades ligadas ao rlesccn~€'

cimento do diagnóstico? 

~ de fato com o médico assistente que o paciente 

tenderi a estabelecer em graus variados uma relação de "de-

pend~ncia infantil" cuj o manej o adequado forneCel"i, junTo 

ao desenvol~imento de uma relação humana crescente confii -

vel, a~ possibilidades de elaboração das respostas is ques-

tões acima ligadas 30S procedimentos. 

2.2 O paciente e sua doença 

Nós, profissionais de saúde de formação "psi" qua!! 

do lidamos com as iatrog~neses ou quando realizamos uma in-
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terconsulta na Instituição Hospitalar, envolvemo-nos, em g~ 

ral, muito mais com o que ocorre entre o m~dico e seu pacie~ 

te, deixando para segundo plano urna relação não menos impor-

tante, a dizer, a do paciente com sua enfermidade. 

Independente ou mesmo anteriormente i presença da 

figura do medico, temos que admitir que já existe uma primei 

ra aproximação do paciente com uma determinada sintomat01o -

gia, reações de dor ou mesmo alguma modificação corporal. 

Esta relação Intima do paciente com algo q~e lhe 

causa uma sensação de desconforto, que pode 
. ... a prInCIpIo ser 

de aceitação imediata ou, ao contrário, de repúdio total, c2 

meça a ser rodeada por inúmeras variávels como per exemplu; 

atuação de familiares, ~onselhos de amigos, escolha de um 

m~dico, indicações terapêuticas, hospitalização etc. 

Entre o conhecimento comum c o conheci~ento c~e~ -

tIfico está.o paciente quP procura ajuda e que se encontra 

na maior parte das vezes num estado de tensão bastante ele -

vado. 

o fato de nao poder compreender o que se passa co~ 

sigo mesmo leva em geral o paciente a entrar numa "relação 

de dependência" com seu m~dico, transferindo para este uma 

determinada carga de emoções. Acreditando que o "outro" de 

t~rn o saber e que poderá descobrir coisas que lhe sao inex

plicáveis, o paciente "abst~m-se" de sua peculiar maneira de 

tratar sua doença para fazê-lo tal qual as regras da conduta 

m~dica indicam. 
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Transferência de emoçoes, relação de dependência, 

sao certamente termos que Balint toma emprestado da psican~ 

lise para explicar as formas da relação médico-paciente -a 

luz da experiência analítica. o autor admite contudo que: 

"qua..6e. toda..6 a..6 de..6c.obe.JLta.i:' p~,tc.a.l1a..e:Lüc.ct6 pJLO
ve.m de..6.6a 6ol1te., c.aJLa.c.te.JLizada pOJL uma JLe.la
ção paJLtic.ula.JL, de..6 e.qui.f.ibnada e. biia:te.JLal". 1 9 

Desta forma Balint reconhece que o conhecimento 

sobre a siiuação unipessoal é bastante escasso, visto que 

nesta situação, ou seja, antes do paciente procurar alguém 

para "cura-lo", não existe outro ser humano ao qual as emo-

çoes possao ser transferidas. 

Sendo assim, procuramos. uma maneira de entender o 

indivídi.lO durante o estado "não organi zad o" de $U<1 doença 

(etapa que nãó estima prazo determinado) ou de outra forma, 

no momento em que faz urna retração do meio em que vive para 

criar e desenvolver a doença em sua própria pesso?. Esta 

fase marca, sem d~vida, o futuro da doença e do próprio do-

ente, entretanto nao se conhece muito sobre ela. 

Nãc só os pacientes, mas também os especialistas 

encontram-se diversas vezes sem compreender a origem de ceE 

tas doenças. Em alguns casos é mais comum atribuir a um a

gente exterior esta função, como é o caso de um acidente, por 

exemplo. Em outros momentos algo pode começar a "funcionar 

mal" e a harmonia corpora.l e/ou mental do indivíduo virá a 

ser atingida. Por outro lado, se tràta de doenças crônicas, 

acentua-se a impressão de que a doença é uma condição do pa 

ciente. 
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Diz Balint: 

"e44e ~aciocZnio no~ conduz di~etamente a um 
d04 p~oblema4 ete~no~ da medicina; qual é o 
6ato~ p~imi~io, uma en6e~midade o~g~nica de 
ca~ãte~ c.~ônico ou c.e~to tipo de pe~~ o nal.{.da 
de? E44e4 doi4 6ato~e4 4ão independente~ en~ 
t~e 4i, inte~dependente4, ou um dele4 ~ c.au-
4a e o out~o e6eito? E 4e i a44im, que papel 
co~~e4ponde a cada um?"20 

Estes questionamentos nos levam, sem dúvida,a pro 

curar respostas no que vem sendo estudado pela "psicossomá-

tica". Balint aponta para um enfoque te6rico cuja concep -

çao básica é denominada "deficiência fundamental".21 Esta, 

por sua vez, estaria ligada i estrutura bial6gica do indivi 

duo envolvendo sua rneIlt~ e seu corpo. Esta "def}_c iênc ia ""::e 

ria sua origem na defasagem entre as necessidades do indivi 

duo nos prim6rdios de ~BU desenvolvimento e os cuidados a 

ele dispensados. Estas primeiras experiências ou vestígios 

delas estariam então embutidos na constituição do indivr-

duo, ná sua individualidade tanto a nível biol6gico como u5i 

col6gico. 

Este enfoque leva o indivíduo a estabelecer equi-

líbrio ou de forma adversa conflitos entre as suas pr6prias 

possibilidades e as exigêIlcias do meio. Um indivíduo que d~ 

senvolve-se de maneira satisfat6ria, ou seja, que adapta-se 

sem tens6es excessivas is mais diversas ~ituaç6es pode, em 

determinado momento, ter sua tensão aumentada ou pode tam -

bém ter afetadas certas zonas influenciadas por sua "defici 

ência fundamental". Neste caso o problema lhe parece ex

cessivamente difícil e certamente irá elaborar processos 

enquanto ainda estiver sozinho is voltas com sua doença. A 

"organização" do indivíduo sofre de início certo contraste 
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e depois de algum tempo, que Balint nos lembra que pode du-

rar alguns minutos ou vários anos, consulta o médico 

"queixar-se de algo". 

para 

Esta união de fatores heredi tários, congênitos, prl. 

meiras experiências de vida que Balint diz que irão caract~ 

rizar a "deficiência fundamental" não pecam pela originali

dade como o pr6prio autor afirma. 22 Contudo cremos que hi 

~ue se levar em conta que este trabalho a que nos referimos 

foi realizado nas c.écadas de 1940 e 1950 num p6s-guerra. P_~ 

ra o entendimento das relações médico~paciente e paciente e 

sua doença foi de crucial importincia a leitura psico16gica 

ou analítica de casos clínicos examinados por clínicos ge

rais ou especialistas que, a partir de discussões em grupo, 

procuraram form'.llar novas práticél;.s de ação através de ~lm ou 

tro prisma, diferindo daquele puramente médico-científico. 

~ uma 6tica que começou a ser valorizada graças aos esfo~ -

ços contínuos, dedicaç~o e principalmente o desejo de bus-

·car uma forma alternativa de entendimento do paciente - s~r 

humano. 

2.2.1 A doença e os pro~essos secundários 

Podemos dizer que a doença cri3 uma situação vi -

tal i qual o paciente vê-se obrigado a adaptar-se. g um rea 

juste que envolve um processo multidimensional e que nos le 

va a ver o sintoma como algo que afeta o equilíbrio bio-psl. 

co-social do sujeito. A ameaça a este equilíbrio pode re -

sultar a princípio em três momentos: em aedo ligado ã ansie 

dade e i regressão;na ferida do narcisismo tendo em vista 
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que o corpo ou a mente do paciente perdeu momentancamelltc, 

pelo menos, sua capacidade; ou afetando a identidade do in

div!duo principalmente durante um poss!vel estigio de hosp! 

talização. 

Balint baseia sua discussão, acerca destes aspec-

tos, na teoria psicanalftica dos lucros primirios e secund~ 

rios 23
. alertando-nos ql1e este é apenas um enfoque e que não 

pretende resultar numa verdade única. 

o primeiro grcpo, ou seja, o das gratificações di 

retas envolve quatro subgrupos: 

a} A doença cemo fonte de gratificação djreta nao 

anula a premissa de que toda enfé-rmidade está ligada à dor, 

à limitação, à apreensão etc. Desta forma todas as gratif! 

cações poss í veis serão apenas parei a is podendo inclusive che 

gar a ser completamente anuladas pelo sofrimento. Contudo 

Ba 1 int nos as s inala um exemp lo de íác i 1 cempreen.3ã(J 1 em-

brando-nos da enorme importância que o ato de comer po~ 

sui em quase todas as enfermidades gástricas. 

b) A doença oferece oportunidades que dão chance 

ao paciente de ausentar-se dos diversos tipos de relações 

insatisfat6rias ou frustrantes, exigentes ou espoliativas. 

o pr6prio aparecimento do sintoma- já é um retraimento e . -Ja 

está envolvido. Este subgrupo pode ser caracterizado por 

crises de asma que inevitavelmente acometem o paciente qua~ 

do este se encontra em situação de "desconforto". 

c) A introversão vai um pouco além do retraimento, 

pois o interesse do indiv!duo não s6 se disvirtua do meio, 
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mas concentra-se sobre a pr6pria pessoa enferma. O pacicn-

te encontra-se s6 e sem ter a quem transferir suas emoções. 

O desenvolvimento desta fase 6,pois, pouco conhecido embora 

o fenômeno em si, ao cOl1trário seja de nosso conhecimento. 

A possibilidade de reconstruir posteriormente os dados jtln-

to ao paciente quando este vai de encontro a um pedido de 

ajuda não é suficiente para que compreendamos o - . necessarlO 

sobre as fases formativas da introversão. Nosso investimen 

to aqui faz-se necessário desde o começo, da fase não orga-

nizada para que possamo~ dar alguma contribuição preventi -

va. 

d) A regressao determina algo além da introversão 

ou do retraimento, pois determina o aparecimento de formas 

infant.is na conduta do paciente. - À esta "oferta" de regre~ 

são, cab0rá uma resposta do médico que jnfluirá certamente 

no desenvolvimento futuro da doença ou da "cura" desta. En-

tretanto, ainda não sabemos se a regressão deve ser estimu-

lada ou prevenida e, em caso afirmativo, em que doenças, em 

que etapas da doença e em que tipos de doentes. Novamente 

chamamos a atenção para que cada caso seja tratado de acor

do com a sua inserção macro no Sistema de Saúde e micro-pa-

ciente-sujeito de sua pr6pria "cura". 

O segundo grande grupo de gratificações que de a

cordo com Balint permite ao paciente submeter-se i doença ou 

aceitá-la como forma de vida é o dos lucros secundários. 

liA doenç.a do me.6mo modo que qu.a.tqu.ell. ou.:t:Jta c.on
d~ç.ão hu.mana pode .6ell. u.t~lizada pall.a obtell. 
algo qu.e o ind~vldu.o c.on.6~d~ll.a ~t~.t ou. va.t~o 
.60".2" 
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Os lucros secundários diferem dos lucros primários princi -

pa1mente pelo fato de serem conscientes e resultarem porta~ 

to do aproveitamento do sintoma para alguma outra vertente. 

Isto tudo nos leva a pensar sobre a descrição sub-

jetiva que o paciente faz de suas próprias dores, de seus 

medos, e de suas sensações que repercutem em seu próprio C0~ 

po ou mente. Quando um paciente chega ao ambula tór io dE> psi. 

çossomática e faz uma determinada queixa, não sabemos c grau 

exato em que sua "fala" está determinada por processos fi -

siológicos ou por suas fantasias a respeito dos pr0cessos que 

possivelmente se desenvolvem no seu interior. e raro conhe 

cermos o paciente antes daquele m.omento que comparece par:'! 

a primeira entrevista, portanto nosso cbnhecimento se di si 

multaneamente au processo de desenvolvimento da d0ença.Qua~ 

.do ~ encaminhado por um outro especialista, o pa~ieJlte cria 

a expectativa àe que a solução será ali descoberta. QU8Hdo 

procura o Serviço de Psicossomática por conta própria, no~

·malmente j á efetuou uma auto-seleç~o de acordo com o "ere -

do apostólico" do m~dico que o acompanhou ou que o vem acom

panhando. Se nao existe "encaixe" entre paciente e médico 

e este ~ltimo nao consegue converter o primeiro para que a

dote seu "credo",o paciente não tem outra alternativa a nao 

ser a de procurar outro médico ou outro especialista. 

No Hospital Geral onde se encontra uma diversida

de de ambulatórios "funcionando" simul taneamente, esta "aven

tura nômade" do paciente pode ter uma vazão razoável e alg~ 

mas vezes somos a "cabana" seguinte a ser procurada. 

Por mais precário que se encontre nosso atual Sis 
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tema de Saúde, as alternativas ainda sao encontradas,os pr~ 

fissionais estio ali, cada um com a sua pr6pria identidade 

para atender a alguém q~e esteja necessitando de ajuda. 

o lidar com o medo e com a dor oferece uma oport~ 

nidade i capacidade terap~utica tanto do assistente como do 

assistido. As atitudes sociais ante a desconcertante doen-

ça do paciente nio podem ser descartadas, pois, por maior 

coerência técnica que uma equipe cie saúde possa ter, cada 

mE:mbro terá seu p:r6prio "credo apostólico". Por tudo que 

explanamos até aqui afirmamos sem receio q~e a assist~ncia 

ã saúde pode ser evidenciada de forma diferente se os médi-

cos bem como os demais profissio~8is engajados nesta tarefa 

puderem perceber a importância d!:l. "emoção" no desenrolar da 

doença de' seus pacientes. o s~ntimento do médico em rela -

çao ao que ouviu de seu pae iCü"l e nio pode ser co locado à paI. 

te, em função de um tecnicismo absoluto. 

Se nio houver uma "escuta" atenta, corremos o ris 

co de uma relação assimétrica. Não ignoramos, contudo, a 

dificuldade que os médicos apresentam de ministrar uma "pa2 

sagem simb6lica" a seus atendimentos, afinal, são eles os 

"responsáveis" pelo "cuidado" com a parte mais concreta do 

corpo. 

Contudo, nossa pesquisa revelou que um sintoma p~ 

de estar querendo dizer muito mais que uma mera manifesta -

çao orgânica e perante esta constatação não podemos perman~ 

cer de "olhos vendados", por mais difícil que possa pare -

-cer, a primeira vista, ingressar num campo tio subjetivo co 

mo o da "pessoa". 



REFERDNCIAS BIBLIOGR~FICAS 
CAP!TULO 6 

lBa1int, Mikhai1. O mê.dico, !.leu p a c.i. e nt e e 

de Janeiro, Atheneu, 2a. edição, 1975, 

2 p. 22. · 
3 p. 37. · 
1+ p. 2I. · 
5 p. 28. · 
6 p. 69 · 
7 p. 65 · 
e p. 80 

9 p. 86 · 
1 o p. 82 · 
1 1 p. 86 

1 2 p. 180 · 
1 3 p. lS5 · 
1 1+ p. 187 · 
1 5 p. 196 · 
1 6 p. 201 

1 7 p. 206 · 
1 8 p. 207 · 
1 9 p. 211 · 
2 o p. 213/2]4 · 
21 p. 214 · 
22 p. 215 · 
2 3 p. 217 · 
21+ p. 219 · 

162 

a doenç.a. Rio 

p. 17. 



UNIDADE 111 



CASOS cLINIcas 

Comprometidos com o "discurso argumentativo", ao 

qual fizemos referência no início deste trabalho,podemos di 

zer que nos é intensamente pertinente o fator "instituinte" 

enquanto embrião que será gerado num meio "suficientemente 

bom" privilegiando a autonomia e a singularidade dos lndiví 

duos frente a. uma possibilidade de "escolha". 

Esta prática procura afastar-se dos discursos "ia 

trogênico" e "monológico-arbitrário" e manter através de um 

processo dialético uma práxis que leve em conta as contradi 

çoes e representações do contexto institucional dú Hospital 

Geral. 

Dedi Céunos, pois, esta Unidade ao es tudo de q1Jé: tro 

casos clínicos que reto~am o que foi explRnado até agora.Em 

se tratando de pacientes internados na enfermaria e pacicn-

tes atendidos no ambulatório do Serviço de Psicossomitica do 

·Hospi tal, verificar-se···á com clareza os aspectos t~óricos por 

- -nos ntc aqui abordados. 

A título de preservar os pacientes que nos conce-

deram tanta confiança em seus tratamentos, usar€mos nomes 

fictícios nos relatos efetuados, com exceçao de um caso ape-

nas no qual o sobrenome do paciente faz parte, como '/signi

ficante", do entendimento da evolução de sua história e da 

relação terapêutica estabelecida. 

Utilizarei na redação do texto a prin;eira pessoa 

do singular tendo em vista que acompanhei diretamente os ca 

sos que passo agora a relatar. 
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Caso 1 - Hospitalização. O que pode trazer à tona? 

Antes da transcrição deste caso, gostaria de assi 

na1ar que todas as crianças mesmo com idade inferior a 12 

an·os, sao internadas sem acompanhante na enfermaria do Ser

viço de Cirurgia Infantil do hospital em que trabalho. A en

fermaria possui seis leitos e seu espaço físico ~ bastante 

restrito, desta forma, ou seja, sob esta alegação, a condu

ta adotada pelo Serviço não permite que o responsável pela 

criança permaneça acompanhando-a durante seu processo de hos 

~italizaçio. Assim s0ndo, poder-se-á perceber a influ~n

ciadesta peculiaridade em todo o trabalho'psicoterap~utico 

desenvolvido. 

Bernardo, um menino de 10 anos, foi internado num 

domingo n~ enfermaria do Serviço -de Cirurgia Infantil,a fim 

de ser submetido a exames para poste~ior intervenção cirfir

gica. 

Sua patologia era hípospádia (localização anormal 

do meato urinário - o mcato está indevidamente ~ituado na 

face ventral do p~nis), cujo período de recuperação, após a 

cirurgia, varia em torno de dez dias. 

Segunda-feira, entrei na enfermaria corno de costu 

me e antes de me dirigir às crianças conversei rapidamente 

com a equipe m~dica e de enfermagem. Dois m~dicos e uma en 

fermeira solicitaram-me que conversasse com Bernardo, pois, 

desde o momento da internação, o menino encontrava-se total 

mente apático sem dizer uma só palavra e com dificuldade p~ 

ra alimentar-se. Expliquei-lhes que iria começar o grupo 

de atividades com todo~ os pacientes internados e que tam -
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bêm nele incluiria Bernardo. 

Convidei todas as crianças a participar das ativi 

dades oferecendo-lhes material (folha branca, lápis, massa 

de modelar, cartolina, brinquedos c sucata) na salinha onde 

habitualmente realizamos esta tarefa. 

Bernardo não veio em nossa direção. Cheguei mais 

perto dele e expliquei-lhe o q~e poderíamos fazer; que per

maneceria ali por mais uma hora e que se quisesse continuar 

na sua cama não haveria problema algum. No entanto, conti 

nuou calado, com olhar vago e cabeça baixa. 

Os pequenos pacientes ali internados puderam per

guntar a "seu moào ll algum<:.s coi:::;ás que gostariam desabeI' 

sobre "aquele lugal''', a "inj eção", a "dor", etc. Desenhan

do ou brincando com massinha de ;nodelar, cada um pôde expres 

sar algum .sentimento naquele momento que foi j'elaborado" em 

grupo. 

Terminado meu horirio de perman~ncia ali na enfer 

maria me despedi de todos, inclusive de Bernardo, dizendo 

que estaria de vol ta no dia segu:inte. Neste momento uma das 

enfermeiras que havia solicitado a intervenção junto a Ber

nardo falou: "Voc~ não conseguiu nada também?" 

Tentei explicar-lhe a importância que o sil~ncio 

representava para Berna~do, embora ainda não soubesse o po~ 

qu~ desta sua viv~ncia tão íntima, que não permitia a "en -

trada" de nenhum de nós da equipe de saúde. 

No dia seguinte, algumas crianças obtiveram alta 

e novas crianças foram internadas. Bernardo continuava sem 
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relacionar-se com o grupo. 

Na 4a. feira, o pai de Bernardo compareceu no ho

ririo da vi5ita. Relatou que seu filho nunca fora assim, 

"api t ico". Disse ele: "Ê um menino franz ino. magr inho e pac~ 

to. Não gosta muito de competir nos esportes, mas é bom fi 

lho e bom aluno". Coloquei para o pai que parecia estar qu~ 

rendo justificar que Bernardo era bom. Acrescentei que nao 

precisava preocupar-se, estivamos ali para ajudi-lo e se cs 

te era seu momento de "silêncio", que deveTíamos respeitar e 

aguardar. 

o pai tomou novamente a palavr<l., dizer.do que Ber

nardo tem uma capacidade de adaptação muito boa, que sofreu 

muito quando sua mie abandonou o lar aiguns anos atris, mas 

que convive muito bem com, ele (pai) e com a avó materna em 

cuja casa residem. 

Bernardo estava em seu leito bem ao nosso lado e 

neste momento olhou para mim e disse que iria d6senhar no 

dia seguinte. Dirigi-me a ele e disseque estava bem e qU8 

eu estaria li ã sua espera. No "movimento" da enfermaria 

~sta pritica é realizada concomitantemente ã sua "rotina" e 

quem estava perto e ouviu Bernardo falar, espantou-se bas .

tante. 

Na manhã de Sa. feira, assim que cheguei ã enfer

maria, Bernardo saiu do seu leito, largando o suco e o bis

coito na mesa ao lado. Escolheu logo uma cartolina ao in

vés da folha branca comum e começou a desenhar. Falou que 

o hospital para ele parecia um hotel, mas todo cinza, muito 

esquisito e sem graça (fig. 1). Bernardo desenhou um hotel 
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e no 8 9 andar rabiscou e refez o n 9 8, que como passou a re-

latar mais adiante, indica a idade pela qual passou um trau 

ma significativo. Disse tamb~m que estava com muito medo 

porque receava que fechassem "o buraquinho por onde sai o 

xixi e nao abrissem outro". Pedi a um m~dico residente que 

estava ali na enfermaria que explicasse o que iria ser fei-

to. O residente pegou um papel e uma caneta e fez alguns 

desenhos que ajudassem sua compreensao. 

Bernardo começou a entender o que iria ocorrer e 

iniciou, então, sua conversa abordando outras coisas, nao 

mais sobre cirurgia, doenças ou hospital. mas a respeito de 

si mes.mo e de sua "vidinha 11. 

Surgiu então o tema da escola, das aulas que esta

va sendo obrigado a faltar, dos c-olegas da rua que não iriam 

sa~er que ele operou o "peru" e passou a falar meio "atrapa

lhado" sobre mãe, aband'Jno, tr i s te za. 

Disse que gostaria que sua mãe o tivesse levado 

para a internação, mas"não sabe nem onde ela está"e nem "se 

esta viva"; se é "mulher de outro homem"; se "tem outra ca-

sa ou se nao tem casa nenhuma". 

Relato1J Bernardo: "tinha oi to anos e minha mae su-

miu, nao fez festa de aniversario pra mia, sumiu, tinha oi-

to anos, meu pai falou, ele ~ bom, cuida de mim, minha 

também cuida". 

-avo 

Neste momento pegou um papel e f-ez um desenho bas

tante confuso, com sol, rabiscos, uma casa (fig. 2). A re -

.creadora exclamou: "Nossa senhora. olha a história desse me 
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nino gente ... " 

Disse então i recreadora que todos nos te-

mos histórias que às vezes nos parecem muito estranhas. mas 

são nossas e por isso procuramos "entendê-las", "elaborá-las". 

Bernardo lprosseguiu; "Quero ficar bom, o tio daqui 

me falou que vou ficar com o cahorrinho pendurado". Pergun-

tei-Ihe se entendia o que isto significava e tendo respondi 

do negativamente pudemos, com massinha de modelar, fazer o 

frasco qu~ recebe a urina atrav~s de uma sonda durante os 

primeiros dias do pós-operatório. Neste momento Bernardo me 

deu um abraço forte e demorado. 

--
Fui então embora e retorn~ndo no dia seguinte,le-

vei Bernardo e outro paciente ,Leonardo, para uma sala mais 

espaçosa no amblllat6rjo do nosso SeTviço de Psjcossomátic3 

para realizarmos nosso "grupo". 

Os dois companheiros de enfermaria começaram a 

"brincar" com o que havia no armâr~_o. Bernardo perguntou a 

Leonardo se tinha mãe. Este por sua vez respondeu afirm:üi 

vamente e Bernardo começou a contar outra vez sua história 

(este menino não estava no grupo quando Bernardo relatou sua 

história pela la. vez). Bernardo fez uma boneca com argi-

la e passou com um carrinho de plástico por cima dela. Colo-

quei que embora soubesse que sua mãe poderia estar viva, p~ 

ra ele, ela havia desaparecido. Bernardo respondeu que sim 

e afirmou que sua avó e a namorada de seu pai gostam muito 

dele, podendo cuidar dele como uma "mãe de verdade". 

Bernardo me disse neste momento. muito tranq~ila-

mente que sua cirurgia estava marcada para 2a. feira. Con -
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versamos mais um pouco e levei-os de volta para a enferma -

ria. 

Na 2a. feira foi feita a cirurgia reparadora da 

hi.pospádia com êxito. 

Toda a equipe médica e da enfermaria envolveu-se 

mui to carinhosamente com Bernardo, facili tando assim sua pe!. 

manência por mais oito dias no ~osrital. 

Continuamos a fazer os grupos normalmente. No dia 

da alta, como já havia avisado que não estaria li na hora, 

Bernardo pediu que uma das enfer~eiras me entregasse um de

senho que fez no verso do papel que já havia utilizado num 

dos primeiros .contactos que ti,remo.5 (o da figo 2). 

O desenho, que talvez seja um submarino (digo tal 

vez porque realmente nao tenho certeza) traz seu nome em le 

tr8 manusGrita e seu 6ltimo sobrenome. parte em manuscrito 

e parte em letra de forma: V,U.NNA (Vj anna) (fig. 3)-

Analisando o caso I 

A preocupação e a atençao dispensadas aos pacien

tes pelos profissionais que atuam na enfermaria de Cirurgia 

Infantil são constantes. Entretanto, embora consigam man -

ter uma boa capacidade de observação sendo capazes de esbo

çar um bom diagnóstico geral, apresentam. sem dúvida ,uma cer 

ta dificuldade de aproximação Intima que propicie a explor~ 

ção da natureza das ansiedades subjacentes do paciente. 

O paciente faz certo "uso" de seu médico, desta fo!. 

'ma, é prioritário que se ouça atentamente o que o paciente 
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está tentando dizer, - mesmo se ele estiver em silêncio - . 

Identificando-se mais vezes com o paciente; experimentando 

seus sentimentos profundos; tomando mais consciência do re

lacionamento m6dico-paciente, talvez o profissional de saG

de possa evitar certas distorções que vêm se tornando roti

neiras nos diversos Serviços do Hospital. 

Não sao poucos os motivos que nos têm afastado ca 

·da vez mais destes objetivos. A remuneração irrisória per

cebida, as filas intermináveis, a precária condição hospit~ 

lar são algumas das in~me~as causas que desmotivam, em ge

ral, cada vez mais os profissionais. 

Contudo, de~ejo assinaiar que é possível ger2r uma. 

prátic<i que nao se alipne completamente do "ideal", mas que 

caminhe progressivamente em direção a ele. 

Desta forma ~s próprios médicos e enfermeiras po

dem nos apontar a demanda da enfermaria na qual atuam, sin~ 

lizando os casos que necessitam de intervenção cu de um P3-

recer psicológico. 

Em segundo lugar, é importante enfatizar que a co 

municação silenciosa de Bernardo não significava uma falta 

de comunicação. Ele apenas deixava de se expressar em pal~ 

vras, usando o silêncio como forma de expressão. Perceber 

tais silêncios e dar-lhes uma forma verbal é um dos desafios 

a nós profissionais "psi". Responder com o nosso silêncio 

não só pode ser significativo como de fato é um dos caminhos 

a trilhar. 

Há algo de "Cinderela" neste silêncio. Bernardo 
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havia sido "deixado" e pl"ecisava ser "reencontrauo". Assim 

V,iANNA certamente continha a representação oposta, de ser 

visto, ser encontrado. Neste sentido o silêncio contém uma 

esperança de ser achado, aliado 30 medo de não sê-lo. 

Desta forma, respeitando os momentos íntimos que 

a hospi tali zação levara Bernardo a vivenciar , transmitindo-lhe 

confiança, estabelecendo um "sf.'tting" num clima de "holding", 

pude compreender seus momentos de silêncio come instantes 

de crescimento e reflexão. 

Neste trabalho que realizo individualmente ou com 

grupos de crianças na enfermaria, a comunicação é um fenôme 

no central. A significação do silencio, no procEsso de acom 

panhamento da internação de um paciente, não pode pois dpi

xar de levar em conta que hi a c6municação de sentimentos e 

ati tudes com ou sem verbalizaçãe. c que, mui tas "ezes, silê!~ 

cio não significa recusa em comunicar-se cu apatia, mas an-' 

tes de tudo "espera". 

Como terceiro fator, gostaria de apontar uma faci 

lidade que encontro nesta enfermaria, especificamente. Diz 

respeito i possibilidade de realizaç~o de um trabalho inter 

disciplinar. Sempre que precisei pude contar com a colabo

raçao de um médico do staff ou resiuente para transmitir 

algum conteúdo informativo ao pequeno paciente. A clareza 

das informações acompanhadas de uma elaboração lúdica possi 

bilitam, na maioria das vezes, uma baixa signif..i.cativade an 

siedade. 

o brincar tem neste momento um forte e atuante pa 

pelo Como ji foi referenciado no Capítulo 4 da Unidade 11, 
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acredito que ~ no brincar que o indivíduo pode ser realmen-

te criativo. Winnicott mostrou que o brincar é por si -so 

terapêutico. Não vejo, desta forma, num paciente que "só 

queira brincar", a ironia ou o contacto negativo, mas, ao 

contririo, procuro enxergar a magia que contém cada desenho, 

cada brincadeira que elaboramos juntos, incluindo aí a in -

tensidade da relação afetiva 

amor e ódio. 

com todas as suas matizes de 

Compactuo da Dremissa de que o uso do humor e do 

lfidico poJe realmente facilitar nosso acesso a certos paci-

entes. Entre o paciente e o terapeuta cria-se um "espaço 

potencial" uma irea de experimentéição onde se vai desenvol-

ver a "interação". Esta "troca lõ precisa encontrar um "set-

ting" com- uma certa elasticidade!. principalmente quando se 

trata de atendimentos num hospital geral que envolvem nao 

só o profissional de orientação psicológica mas, muito pelo 

contririo, onde este é apenas um dos peoes do jogo de xadrez 

a ser disput.ado na luta pela "cura". 

"As interferências que ocorrem na enfermaria com-

poem o grupo das variiveis com que aprendi a lidar no aten-

dimento ao paciente. Sem rigidez nas interpretações e sem 

perder o referencial maior do trabalho terapêutico,tenho pr~ 

curado úrabalhi~los no context.o interpessoal da dinâmita -das 

rotinas hospitálares. 
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Caso 2 - O paciente que todos desejam 

Escolhi para dissertar como terna deste segundo c~ 

so; algo que contrastasse com o conteúdo do primeiro. Sendo 

assim poderão ser notadas diferenças básicas para refletir

mos e analisarmos. 

Roberto, um menino de 9 anos, vem sendo atendido 

por mIm, em psicoterapia em regime de urna sessao semanal,no 

ambulatório de psicossomática e hoje encontra-se prestes a 

receber alta. 

Sua mae, D. Maria, falou-me da necessidade que R~ 

berto tinha de operar fimose. Havia procurado um m~dico 

particular e este lhe dissera que a cirurgia deveria ser fej. 

ta com a máxima urgência. Como a família não dispunha da 

quantia estimada pelo cirurgião, estavam adiando a operação. 

Pérguntei a D. Maria se conheciam o Serviço de 

Cirurgia Infantil do Hospital e ela me respond0u afirmativ~ 

mente, mas temia o fato de ter que deixar seu filho sozinho 

na enfermaria sem acompanhante. 

Coloquei então que a escolha era realmente difÍ -

cil e que poderia tentar procurar algum cirurgião do Servi

ço para conversar, levando junto consigo Roberto para que 

ele pudesse tamb~m conhecer as pessoas da equipe médica, o 

local de internação etc. e assim teria tamb~m um poder de

cisório, já que se encontrava tão "fragilizada" diante des

ta difícil tarefa que ~ a de "tomada de decisões". 

Tendo concordado, fornos juntos ao ambulatório de 

Cirurgia e conversamos com o Dr. X. D. Maria começou a fa-
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zer uma sirie de perguntas ao midico, enquanto Roberto era 

examinado muito tranqfiilamente. 

Estabeleceu-se uma entrevista prolongada tendo si 

do criada uma atmosfera psicológica favorável a ambas as par 

tes, possibilitando um clima descontraído que transmitiu mui 

ta confiança a D. Maria. 

Marcaram nova consulta e tendo em vista a "natura 

lidade" com que Roberto encarava toda esta nova situação 

que se apresentava, optaram por marcar a data da interven -

çao cirúrgica. 

Roberto internou-se G:lt~0 numa 3a. feita pela ma

nhã para ser operado no dja seguinte, obedecendo, assim, a 

rotina dG Serviço. 

Estava na enfermaria ne momento de sua internação 

e comecei então as tarefas de rotina com as crianças. Robe!. 

to começou a pintar e depois fe z um desenho (fig. 4) no qual 

sua mãe estava saindo da enfermaria e nós dois estávamos sent::.:.-

dos na mesinha que usamos paTa as atividades. Contou-me que 

estava "louco" para ser operado logo e se livrar daquilo; que 

'j á tirou sangue e nao teve medo" ,e que só não gostou da rou 

pa do hospital que estava usando. Integrou-se hem com os 

outros pacientes e pudemos elaborar juntos várias questões 

sobre: internação, cirurgia, pós-operatório etc. 

Na 4a. feira, pela manhã, Roberto foi operado, re 

cebeu a visi ta de seus pais à tarde e no prontuário podia -se 

encontrar informações de que tudo corria como se esperava. 

Vimo-nos novamente na sa. feira e Roberto já sa -
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bia que iria obter alta naquele mesmo dia, tendo em vista 

o caráter da cirurgia e também sua boa "resposta" ã inter -

vençao. Desenhou no "grupo" uma cena que remetia ã sua ci

rurgia. Com cores diversas retratou, verbalizando, o pro -

cesso ao qual havia se submetido (fig. 5). 

Uma das crianças do grupo, que ali se encontrava 

aguardando resultados de exames para uma possfvel interven

ção cirúrgica, lhe fez uma série de perguntas que Roberto 

"orgulhou-se" em responder. 

Logo depois de realizarmos nossas atividades, D. 

Maria chegou ao hospital para levi-lo de volta para casa. 

Quando a çnfermeira perguntou sobre a roupa do wenino, D.M~ 

ria muito assustada respondeu que nem havia pensado nisso. 

Entre "sorrisos" e "espantos". a mãe de Roberto p~ 

diu qu~ ele esperasse vm instante, pois iria em casa correIl 

do para apanhar sua rot.:pa ... 

Analisando \) Caso 2 

A simplicidade deste caso traz implfcltos uma sé

rie de fatores e de caracterfsticas que merecem ser expos -

tos. 

Inicio esta anilise fazendo refer~ncia i princi -

paI causado sucesso desta internação, a dizer, a presença 

da mãe cumprindo satisfatoriamente sua função aliada ã pos

sibilidade de uma escolha compartilhada. Compartilhar sig

nifica "ter ou tomar parte em", "participar dc","partilhar", 

"compartir", e foi exatamente isto que aconteceu, foi dada 
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a "voz" a Roberto para que ele pudesse também escolher. 

O pré-operatório iniciou-se de forma tenue, a co

leta da história foi realizada mediante uma "entrevista pr~ 

longada", não se tratou de uma ananmese fria do paciente nu

mero "tal", mas de uma etapa na qual uma série de pessoas 

estavam envolvidas especificamente, possibilitando a trans

missão de uma confiança presente e nece~siria a D. Maria e 

a Roberto. 

Meu papel como psicoterapeuta de Roberto fez por 

si só a representação da própria lnsti tuição permeando a pr2. 

blemitica que vivenciivamos. O fato de trabalhar no ambuJa 

tório de psicossomitica e na enfermaria do Serviço de Cirur 

gia Infantil permitiu a exist~ncia de üm elo entre o inten

so contacto que mãe e filho ji possuíam comigo ~ com a pr6-

pria Instituição estendendo-se para a equipe m;dica t~til 

para realizar os procedimentos cirfirgicos necessirios. 

Minha função como terapeuta requer dentre outras, 

a tarefa de "maternagem". Pude dcstaforllla compL'eender o 

estado' de "dependência" que existia naquele momento. Foi ne

cessário, então, agir como "mãe suficientemente boa" e a pa.!:. 

tir do fornecimento de dados concretos, ir atuando no senti

do de acelerar um processo de integração que permitisse uma 

postura indepenàente no ATO da escolha. Como terapeuta,fv~ 

cionei, de inIcio, como a mae ativa das primeiras fases do 

desenvolvimento do bebê e aos poucos pude ceder lugar ã ação 

de D: Maria e Roberto funcionando em dependência relativa e 

no rumo da independência, acompanhando-os apenas em um de

senvolvimento cada vez mais autônomo. 
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Desta forma, foi possível transmitir a Roberto e 

a sua mae o funcionamento da Instituição em suas caracterís 

ticas de interconexão entre todos os elementos que a compõem, 

sendo en tendidos aí como e lementos as regras, as normas, as 

informações bisicas, os profissionais, os Serviços, os esp~ 

ços físicos etc. 

Entenda-se aí que o trabalho de pré-op3ratório só 

pôde caminhar nesta direção p~lo fato de Roberto, a priori, 

ser meu paciente. Não quero com isso, em hipótese alguma, 

dizer que todos os pacientes dev2m em primeira instinciaser 
, 

submetidos a um processo psicotcrapêutico sistemitico, se -

ria uma heresia, mas, apenas refoyçar a importincia de pro

fissionais de orientação psico16gica psicodinimica no aten-

dimento direto ambulatorial de uutros serviços ou mesmo in-

di~eto, atuando através do~ pr6prios clínitos. ou especiali~ 

tas numa orientação específica. 

-Desta forma o contacto prevlo do paciente e/ou re~ 

ponsivel com a equipe médica pode ser uma fonte valiosa para 

facilitar de forma significante o trabalho de pós-operatório. 

Outro fator que merece ser salientado é o fato de 

Roberto ser um paciente "tipo", ou seja, um paciente "suces-

so" que conversa, responde, participa.. Esta atitude é sem -

pre tida como receptiva ~ proporciona instantaneamente condu 

tas de reciprocidade. 

Por fim, cabe-me falar sobre os desenhos deste pa

ciente "padrão". Expressam a capacidade que Roberto mostrou 

de elaborar a cirurgia a qual se submeteu. Suas angústias f~ 

ram trabalhadas gradativamente. Em seu segundo desenho (fig. 
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5) dividiu a folha ao meio e dedicou a parte de cima a etapa 

da cirurgia onde encontram()s os médicos de máscara com W11 "ar" 

de "sorriso" inspirando-nos uma situação de conteúdo positi

vo. A parte de baixo do desenho, embora nos dê a impressão 

de um "foguete em queda" ou mesmo de um "órgão genital", ten 

tou representar a televisão que fica fixada na parede em fren 

te ao leito que utilizou em seus dias de internação. De modo 

geral reporta-nos a uma idéia implícita de que tudo corre bem. 

Roberto neste momento de sua vida, talvez não te -

nha sentido o "abandono" que a Insti tuição "impõ(-" por todas 

estas variáveis aqui expostas. 

Caso 3 - Um caso difícil 

. D. Mônica prOCilTOU o Serviço de Triagem que a indi 

cou para o Serviço de Gin.ecologj.a. Este, após 9 meses de cor.. 

sultas periódicas, encaminhou-a para o Serviço ae Hematolo-

gia do Hospital. o hematoJogista realizou alguns exames e 

solici tou parecer e acompallhame!üo pelQ Serviço de Psicosso

mitica relatando como sumiria do caso o seguinte: 

- IIPaciente encaminhada à Hematologia por leucope

nia* a esclarecer, O resultado do exame trouxe 

para a paciente grande n~mero de sintomas de fun 

do emocional. Solícito acompanhamento pelo setor 

nesta fase de investlgaçdo diagnóstica " . 

Paralelamente houve um encaminhamento de outro he

matologista à Perícia Médica: 

*Leucopenia - baixa de leucócitos (algo que deprime a medula). 
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- 11 P a c I e n t e a p r e s e n ta n doI e u c o p e n i a e 1 I n f o c i tose * 
cuja causa ainda não foi esclarecida. Angustia

da, tensa, Insone, Inapetente, necessita ser li 

cenciada ati o esclarecimento diagn6stico pela 

Hematologia ll
• 

D. Mônica de 36 anos, chegou então para a primei-

ra entrevista comigo dizendo não entender a necessidade que 

havia de estar ali. "Meu problema não é de cabeça", falava 

a paciente, "preciso descobrir o que tenho", "devo ser for-

te para encarar a realidade", acrescentou bastante aflita. 

Expliquei-lhe que estava ali para ajudá-la e in

vesti no sentido de estimulá-la a falar nao 56 de sua sinto 

matologia, mas também de suas viy~ncias mais íntimas. 

Queixou-se de prurido (coceira) que havia começa-

do pelo cotovelo expandindo-se pêlos braços e p~scoço. Rel~ 

tou a partir de então possuir uma incerteza e um medo muito 

grande de estar com alguma doença grave, mencionou a AIDS e 

desencadeou uma hist6ria mediante um choro compulslvo,expli 

cando ser a primeira vez que falava no assunto. 

Há 10 meses relacionou-se sexualmente com um ho-

mem que nao era seu marido. Estava casada há 9 anos,sem fi 

lhos por opçao, pois já realizara dois abortos. Logo -apos 

esta relaçio extra-conjugal apresentou sintomas ligados a 

"problemas gineco16giccs", como "corrimento" que, segundo D. 

Mônica, foram imediatamente tratados. 

*Linfocitose - aumento do nl1mero relativo de linf6citos no sangue (pode 
ser indício significativo de uma virose). 
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Continuou sua história dizendo que se arrependeu IIlUI 

to de ter tido "esta relação", mas não pela "traição" em si, 

mas por se lembrar que poderia contrair "doenças venéreas". 

Disse-lhe que poderia confiar e mencionar o que 

quises~e e que talvez juntas pudéssemos achar "alg"um fator" 

que se correlacionasse com este seu "medo" extremado. 

Marcamos nova sessão e D. Mônica compareceu pon

tualmente. Perguntei-lhe sobre sua vida profissional,ji que 

estava licenciada por indicação do Serviço de Hematologia. 

Respond~u-me ser professora primiriae ter muita pena dos a

lunos, pois não haviam colocado urna substituta para dar au -

10.5. Eiltretanto não se sentia em condições de trabalhar. 

Disse ter pensado muito sobre o que havia falado 

na sessao anterior, sentia-se mais aliviada j5 que passara a 

ter alguém para dividir suas preocupaç6es. Esboçou um aca -

nhado sorriso e prosseguiu falando de sua adolescência. Men

cionou que sempre possuiu dificuldade para menstrua!' e some~ 

te em torno dos 29 anos 6 que sua menstruação regularizou-se. 

Quando D. Mônica relacionou-se sexualmente pela 

primeira vez, estava com 24 anos e escondeu este fato de seus 

pais, pois eram "rígidos" e só aceitavam este tipo de rela -

çao depois do matrimônio. Perguntei-lhe se havia sentido aI 

gum tipo de mudança depois deste episódio e a paciente disse 

que apresentou mais ou menos os mesmos tipos de sintomas que 

possuía naquele momento "problemas ginecológicos", muita an

gústia, medo de ser descoberta e iniciou novamente um choro 

incontido sussurando que estava com mHito medo de estar real 

mente doente. 
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Procurei mostrar-lhe que sua sintomatologia, em 

épocas bastante distantes umas das outras, manifestou-se qua~ 

do realizou "alguma coisa", "escondido", fosse de seus pais 

ou de seu marido. Disse-lhe para refletir um pouco sobre 

o que eu havia colocado a fim de perceber se fazia algum se~ 

tido. 

D. Mônica retornou para a terceira sessao e con -

tou-me q:.le havia feito um exame de sangue cujo resultado f~ 

ra negativo para a AIDS. Discutimos sobre tudo o que vinha 

se passando e ela afirmou que mesmo com o resultado do exa

me ainda não se encontrava tranqüila. Começou, então, a fa 

zer refel~ncia sobre seu casamento, disse que ainda estava 

morando junto com seu ~arido, mas não sabia nem o porqu~; 

Quando sua mãe morreu, há 10 anos, àesejou suhstituÍ-la ma~ 

tendo -uma certa união na famíl ia mas "fa lhou" ne s ta "empre i_ 
tadz". AchaVa que por este motivo resolvera casar-se 6 

const.it'Jir I: sua" própria família. Recordei-lhe, como elo. 

própria havia mencionado, que não q'Jis ter filhos e sua no

va família parecia hoje também est.ar "fracassada". 

D. Mônica acenou afirmativamente com a cabeça e 

voltou a falar de sua consulta na hematologia. Disse játer 

sido atendida por tr~s médicos diferentes e que isto lhe ti 

rava a confiança de contar toda a sua história, mesmo por -

que, acrescentou: - "não teriam tempo para ouvir tanta abo

brinha", e sorriu. 

Disse-lhe que me parecia estar mais relaxada, com 

mais disposição. D. Mônica falou qu'e naquela semana havia 

sentido vontade de voltar ao trabalho e encontrava-se nova-
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mente culpada por isso, pois justamente neste mesmo illterlm, 

sua irmã fora internada no Hospital com o diagnóstico de c~ 

cer, nao sabendo especificar aonde, pois foram encontradas 

metástases. 

Discutimos sobre a possibilidade de D. M6nica co~ 

parecer semanalmente ao ambulatório para psicoterapia, ten

do em vista o surgimento de conteGdos importantes a serem 

trabalhados. Esta conduta foi comunicada aos Serviços rl~ Gi 

.necologia e He~atologia. Realizaram ultrassonografia, no

vos exames foram feitos, nos prontuários médicos ainda en

contrávamos: "- causa a esclarecer". Refeito o exame dE; 

sangue, algum tempo mais tarde, cerca de dois meses, o re -

sultado foi normal. 

Analisando o Caso 3 

o caso que acabei de relatar foi certamer.te d~fí

cil por uma série de razoes. Esta história clfnica ilustra 

vários dos' aspectos assinalados no GI timo capftulo da Ur!id~ 

de anterior, por este movito considero-o um exemplo típico 

do que aconteceu com o paciente que dá infcio a uma "inves

.tigação" médica' sobre seu "estado". Tanto aqui como no ca

so I a "sintomatologi:.l" faz emergir uma série de conteGdos 

latentes que precisam de um "espaço potencial" para torna -

rem-se manifestos, conscientes e portanto, acessfveis. 

A importincia do estudo de um caso desta natureza 

faz-se presente pela própria inserção dos pacientes numa Ins 

tituição Hospitalar. As pessoas, em geral, quando sofrem 

tens6es ou esforçós excessivos, de caráter emocional veem 

seus organismos acompanhar tais etapas com divprsas sensa -
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çoes ffsicas. Quando se encontram em estados que lhes cau

sam perturbaç5o. especialmellte quando percebem que a tensão 

tende a aumentar. uma safda possível e freqüente consiste em 

consultar um m~dico para fazerem uma determinada queixa. 

Nesta fase inicial, "não·-organizada" de uma possi 

vel doença D. Mônica procurou um ginecologista. e "ofertou-lhe" 

uma alteração bastante comum tratada pelos ginecologistas: 

"amenorr~ia" e "corrimento". 

Ap6s 9 meses de tratamento medicamentoso, sem na

da mais conhecer sobre sua paciente, o ginecologista verifi 

cou uma baixa significativa de leuc6citos (Z.OOOmm3) e indi 

cou-Ihe outro especialista, um hematologista. Ou, de outra 

forma, sua pr6pria pessoa como médico e "droga" a ser minis 

trada não foram prescritas, mas apenas medicamentos. Não 

houve "espaço", errlbora ü contacr.o· tenha sido longo, para "es

cutar" D. Mônica. Esta capacidade de escutar consti tui,pois, 

uma habilidade que exige uma certa modificação na coleta de 

dados efetuada normalmente pelo m~dico e na modificação de 

sua pr6pria personalidade ou conduta. Esta dificuldade es

tá sem dúvida aliada ã noção de "função apost6lica", ou se

ja, uma vez que o ginecologista já sabia como tratar sua sin 

túmatologia tão rotineira no ambulat6rio, acreditava tam

b~m que possufa o conhecimento sobre o que sua paciente de

via "esperar" e "suportar". Como conseqüência disto D. Mô

nica "calou-se" e aceitou "a f~ e os mandamentos" de seu m~ 

dico. 

A relação m~dico-paciente estabeleceu-se median

te um compromisso entre as "ofertas" de D. Mônica e as res-

postas de seu ginecologista. O m~todo escolhido pelo m~di-
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CO nao foi o de iniciar por uma "entrevista prolongada", mas 

de agir coerci tivamente com uma terapêutica medicamentosa que 

livrasse sua paciente de seus desagradáveis sintomas. 

Com a indicação para o Serviço de Hematologia,a p~ 

ciente passou a ser de outro médico ao qual foram outorgados pl~ 

nos poderes para continuar a investigação. Até este momento 

o conteúdo "superficial da queixa" foi ouvido não havendo a

profundamento e nem escuta para o próprio "ATO de queixar-se". 

Recai esta de:.crição no "corJuio do a71onimato".A-

pesar dos esforços de ambas as partes, médico e paciente en-

contram-se num momento de desgoverno da situação onde a res

ponsabilidade por tal dcsgoverno~abitualmente não é locali-

zada num suj ei to específico f:!..,:ando o paciente "sol to", sem 

alguém ~u~ claramente o contenha e responda por ale. A pac! 

ente contjnua a p~dir um "nome" para sua "doença'!, mas nerma 
~ .-

nece sem resposta. 

o excessivo peso da responshbilidade esti perpas -

sando agora pelo menos três partes - ginecologista, hematolo 

gista e paciente (depois serão quatro com o pedido de pare -

cer que me foi encaminhado). Parte desta responsabilidade 

começou a ser derivada às outras duas partes quase como numa 

permutação, ati tude da qual resulta um "con,luio do anonima-

to" praticamente institucional. 

Uma transformação posi tÍ'.; a pôde começar seu I ensaio 

em virtude da percepção do hematologista de que o estado em~ 

cional da paciente enc01trava-se fragilizado. Mesmo assim,o 

médico não partiu para um aprofundamento do diagn6stico no 

que dizia respeito a estes "sintomas de fundo emocional" (r~ 
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ferido no sum~rio do caso), tendo assim encaminhado para a 

Psicossom~tica, que ocupa, muitas vezes, na Instituição um 

lugar onde paradoxalmente se consuma e se tenta solucionar a 

dissociação corpo-alma fruto dos fracassos das relações mé

dico-paciente. 

Podemos mais uma vez encontra~ neste instante uma 

série de justificativas para abster-se deste aprofundamento. 

A mais comum dentre elas é a concreta falta de tempo. Con

tudo, segundo nossa prática e a própria pesquisa realizada 

por Balint 1 e seus colaboradores, admite-se em geral que,p~ 

lo menos, de um quarto ~ um terço do trabalho do médico con 

siste em psicoterapia pura e simples. Fato ~ que em nossa 

realidade acadêmica, a atual formação médica Ce quem sabe até 

a futura) não prepara adequadamente o profissional para en

frentar este tipo de trabalho que também poderá vir a reali 

zar um dia. Embora o argumento de que j~ t~m demasiado o 

que fazer soe convincente, na prática esta atitude pode até 

cohtribuir no sentido inverso. ~ claro que desenvolver uma 

relação psicoter~pica, sistemática, semanal implica num maior 

tempo a ser dispensado do que a simples administração de uma 

determinada "droga". Entretanto, a longo prazo, pode levar 

a que, em alguns casos, poupe-se tempo do paciente e do pró 

prio médico deixando para tr~s a tentativa incessante de "e 

liminação pelos exames fisicos apropriados". 

Os temas que D. Mônica começou a trazer para psi

coterapia fazem parte de sua vivência ínti~a, traduzem um 

sofrimento que não tinha como, nem onde ser "cuidado". Tra

ta-se de um "sofrimento especial" que envolve e tem espe

ciai s repercus sões sobre o méd ico. IndagalDlos: com quem o mé 
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dico se identifica contratransferencia1mente? Com que olhar 

D. Mônica é vista? 

o médico pode iden ti ficar- se com o marido "traído", 

com um padre, com um juiz ou com a pr6pria D. Mônica dentre 

outras infinitas possibilidades. A posição assumida pelo mé 

dico implicará numa relação de aproximação ou nao com a pa-

ciente. Neste caso os sofrimentos da paciente giravam,prin-

cipalmente, em torno de se~o, :raição, culpa, fentasias so-

bre contrair AIDS e morte. D. Mônica considerou que esta

va no lugar de alguém que não poderia ser aceita, com a sua 

hist6ria, com a sua "verdade". Contudo não tirou sua con-
. 

clusão aleatoriamente, ~as baseando-se nas atitudes contra-

transferenciais que percebia em seu m~dico e por toda a "i-

doneidade" que a pr6pri.::t figura--médico representa. 

Encontrando-se em dificuldade, sem ter a quem re-

correr em busca de cons~lho, de consolo ou' simplesmente de 

oportunidade para desabafer, esta paciente encontrou na ps! 

coterapia um espaço onde suas angGstias puderam ser traba -

lhadas. Em termos de equjpe interdisciplinar devemos regis

trar que todo este desenvolvimento pôde ser evidenciado e com-o 

preendido posteriormente pelos membro~ envolvidos no Caso. 

o Caso 0'4 - Um "paradeiro" para sua "doença" 

Certo dia, fui procurada por um médico da direção 

do hospital em que trabalho. O Dr. H. solicitou-me atendi-

mento a uma senhora que se encontrava em sua sala, pois es-

ta havia lhe procurado dizendo que "estava prestes a come-

ter o suicídio". 

Naquele dia nao havia psiquiatra plantonista na 

emerg~ncia do hcispital, fato que reforçou a solicitação di-
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reta de um profissional do Serviço de Psicossomática. 

Disse ao Dr. H que encaminhasse a paciente ao ambu 

lat6rio para que eu pudesse atend6-la. 

D. Francisca, uma mulher de 42 anos, ansiosa, come 

çou a falar logo que me viu, na própria sala de espera, en

quanto dávamos alguns passos até o consult6rio. Relatou que 

já and~ra por todo o ho~pital em busca de ajuda, mas nao ha

via encontrado ninguém que lhe desse o pedido para o "exame" 

que dizia saber precisar. 

Antes mesmo de falarmos sobre o tipo de t?procedi -

mente" desejado perguntei o motivo que a levav~ a ter certe

za sobre o exame ao qual deveria ser "submetida". D. Fran -

cisca respondeu-me que "sabia porque sentia que era 

. que dever ia ser". 

assim 

Indague i -lhe sobre este sentimento e E.' la fa lou : "só 

eu mesma sei da dor de cabeça que sinto". 

Ofegante, fala.ndo mui to rápido e passandc suas mãos 

no pescoço e na cabeça, D. Francisca afirmou que so uma tomo 

grafia poderia faz6-la sentir-se mais calma, caso contrário 

continuaria a pensar em tumor, derrame e a dor nunca mais vi 

ria a cessar. 

Depois da repetição intensa desta "oferta", clama~ 

do por um pedido para exame, pude começar a "entrar" em seu 

discurso compulsivo. 

Perguntei-lhe, então, se era só este o seu sinto -

ma, a única causa do que a havia levado ali. Respondeu-me que 

este fato era o mais importante mas também queixou-se de um 
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"distúrbio sexual". Separada hi 10 anos de seu marido, rel~ 

tou ter "uma pessoa" apenas para satisfazer seus "impulsos 

sexuais". Prosseguiu descrevendo sua ida ao médico, Dr. Z, 

que rece i tou-lhe doi s medicamentos com o ob j e t i vo de "dir.li -

nuir ou mesmo cessar com esta sintomatologia". Apesar da ad 

ministração dos remédios, D. Francisca acreditava não. ter a

presentado melhora alguma, mas, justamente deu-se o contri -

rio, começou a sentir-se mal, manifestando sintomas tais co

mo: desmaios, vômitos, anorexia (falta de apetite). 

Retornou a falar sobre a tomografia, de forma cada 

vez mais ansiosa, gesticulando e apertando a cabeça. Falou 

finalmente, de sua vontade de morrer. acrescentando que ~s

ta não se dava por fal ta de "amor ã vida", mas por não ag'ueTl -

tar mais sentir-se tão mal. 

Começou, então, a chorar e num ato quase que de su 

plica solicitou-me mais urna vez o pedido para realizaT a to

mografia. 

Tentei me aproximar mais de D. Francisca explican

do sobre o trabalho psicoterap~utico realizado ali no ambula 

tório. D. Francisca p1r~ceu-me receptiva, atenta ao que eu 

explanava. Perguntei-lhe se haveria a possibilidade de com

parecer semanalmente para a realização de outras entrevista~. 

Respondeu-me com "firmeza", sem titubear que nao queria este 

"tipo de coisa", pelo menos naquele momento, acrescentando .que, 

precisava primeiro investigar sobre sua "doença". 

Procurei mais uma vez mostrar-lhe a possIvel asso

ciação que seus sintomas poderiam ter com seus conteúdos de 

angústia e ansiedade, mas não fui, de fato, "ouvida". 
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Percebendo que viria a perder a paciente, se eu nao 

tomasse alguma provid~ncia, no sentido de que D. Francis-

ca pudesse ser vista por especialista para "avaliação minu

ciosa", acabei por encaminhá-la ao Serviço de Neurologia do 

Hospital. 

Contactei previamente um dos m€dicos daquela clf

nica passando para ele a história do caso com todos os da 

dos por mim obtidos na entrevista de triagem e ratifiquei o 

caráter de urgência, tendo em vista a verbalização da paci-

ente de "Hão querer mais vivt)y". 

Acompanhei, assim, D. Francisca ht~ o ambulatório 

de Neurologia. Coloquei que acreditava não ser - . necessarlO 

o exame, mas precisava da confirmação ou nao daquele Servi-

ço nest~ ~entido. 

D. Francisca realizou a sua tão ~sper~da tomogra-

fia e após o período de oito dias reTornou para falar comi-

go. Disse-me que era S0 um instante e por este motivo n~o 

havia marcado horário. Começou outra vez, a falar na sala 

de espera; não conseguia aguardar alguns segundos at~ en-

trarmos na sala de atendimento. Mostrou-me seu laudo cujo 

resultado não acusava a presença de Ilenhuma patologia, mas 

nem por isso parecia aliviada. 

Perguntei-lhe, então, se estava sentindo-se me-

lhor e D. Francisca falou que realmente havia se enganado, 

ou seja, o fato de fazer o exame e mesmo tendo obtido resul 

tado negativo não representava progresso algum em seu esta

do geral. Deu continuidade a sua queixa sobre seus "impul-

sos sexuais", solicitando, desta vez, um encaminhamento pa-
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ra um ginecologista quc pudesse dar conta dcstc sintoma. Ex 

plicou-me quc já há algum tempo, cerca de dois anos, costu

mava andar pelo hospital para "falar" com os médicos inde -

pendentementc dos Serviços aos quais pertenciam. Acredita

va que já havia marcado consulta em pelo menos 60% das ClÍ

nicas. 

Relatou que tinha a impressão de querer voltar. a 

falar comigo. Conversamos sobre a possibilidade de estar 

com vontade de iniciar o tratamento psicoterápico. D. Fran

cisca aceitou esta hipótese c acrescentou "confessandc qüe 

estava com muita vergonha de tudo aquilo". 

D. Francisca está em psicoterapia comigo hi 4 mc-

ses. 

Analisando o Caso 4 

Este caso, reporta-nosa uma pessoa que possui um 

estado caracterizado por depressão e por doentia preocupa -

çao com o funcionamento de seus 6rgãos. Esta preocupaçao 

excessiva e "infundada", com sua pr6pria saúde é bem conhe-

cida por todos sob o nome de hipocondria, muitas vezes rela 

cionada a estados depressivos. 

Não escolhi esta paciente por acaso, já relatei 

no capítulo 6 da Unidade 11 que os pr6prios pacientes, pri~ 

cipalmente em casos de hipocondria podem colaborar ativame~ 

te no "conluio do anonimato". 13 a partir deste "cOJlluio'~ 

que muitas relações iatrogênicas encontram solo fértil para 

proliferarem. 
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Analisarei este caso com a preocupaçao de aprescQ 

tar alternativas para cultivar, parafraseando Winnicott, um 

me io "sufic ien temcn te bom" na Inst i tuiçãoHoSlJ i t aI ar. 

D. Francisca encontrou na Instituição um meio fa-

cili tador onde seus sintomas hipocondríacos puderam agir en

caixando-se perfeitamente às brechas deixadas entre os Ser-

viços que compõem o Hospital. Estas brechas sao ocasiona -

das pela própria especialização dos Serviços que acabam pe! 

dendo a visão holística da rede geradora de sa~de. 

A maioria dos profissionais do Hospital desconhe

ce a localização das diversas clínicas. Se o ]ocal de fun-

cionamentc é desconhecido, sua forma provavelmente também o 
... 

sera. 

A Instituição nao procura aproximar os Serviços, 

nao existem pontes entre eles, mas ao contririo, a indepen-

dência do "Serviço do Dr. A" para o "Serviço do Dr. X" 
... 
e 

transparente. A intensificação de apresentação de traba 

lhos eill "i11~sas-redonda9" pode s igni ficar um pr ime i 1'0 passo 

para amenizar estas lacunas, seguindo-se e claro, de uma ro 

tina no contacto do "cotidiano". 

o próprio Serviço de Psicossomática nao se encon 

tra localizado no "coração" do hospital, ou seja, junte.. as 

enfermarias ou junto aos demais ambulatórios. Situa-se a 

caminho do pavilhão clInico, logo ap6s o pátio do estaciona 

mento. 

A função do Serviço de Psicossomática é predomi -

nantcmcnte' ambulatorial, destina-se a atender psicoterapicamente 

pacientes que apresentam alguma sintomatologia somática.Des 
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ta forma, e devido ao gran<,le número de clínicas torna-se mu i 

to difícil o trabalho a nível preventivo. Geralmente sou 

chamada por outro profissional da irea de saúde para atuar 

numa determinada situação onde o desespero e a busca inces

sante do paciente por um momento de "trégua" ji fazem parte 

de seu quadro de angústia. 

A "interconsulta". a nível ambulatorial, tem tam

bém um papel de destaque nesta ciranda. Ao "assistir a as

sist~ncia", o profissional que faz o papel de interconsul -

tor (geralmente da irea "psi ") poderá auxili ar no sentido de 

fazer esta "assist~ncia" tornar-se integral e compreensiva 

ao assjstido. 

D. Francisca quando compareceu ao ambulat6rio de 

Psico~somática, pela primeira vez, não relatou o fato de es 

tar "andandc" pelo hospital hi cerca de dois anos. Perce

beu a individualidade de cada Serviço e talvez por isso não 

tenha considerado este episódio de grande relevânciR, pois 

para ela, eu a trataria também isoJ adamente sem relacionar-me 

com o médico para o qual lhe encaminhasse. 

Nio havia condições de D. Francisca OUVly-me, nae 

aceitou a proposta de psicoterapia. Fiz então o encaminha-

mento mas procurando selar uma aliança com o especialista no 

sentido de fazer a paciente perceber que precisava àe um apoio 

psicoterápico. Entretanto, "a eliminação pelos exames fís!_ 

cos apropriados" ocupou o primeiro lugar. Ao médico cabe -

ria a culpa de poder estar lidando com uma paciente portad~ 

ra de alguma patologia séria. possivelmente um tumor, e "f~ 

lhar", deixando de pedj r uma "tomografia" para confirmar uma 
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,hipótese. A mim coube o medo de "perder" a paciente que p~ 

deria vir a suicidar-se, assim acabei por indicá-la ao neu

rologista que optou pela realizaçio do ex~me. 

Fica claro o lugar que "o poder da palavra" do mé 

dico possui no assunto que diz respeito i vida e i morte. I 

dentificando-se com a paciente o m~dico possibilitou que a 

ansidade hipocondrfaca manifestada por D. Francisca fosse 

canalizada para a realizaçio de mais um exame ,dentro de tan 

tos outros que já havia sido submetida nos ~ltimos anos.Com 

o resultado negativo, retornou a paciente ao Serviço de Psi 

cossomitica, em busca de ajuda a respeito de outro "sinto -

ma" . Sua hipocondria não fora apontada e D. Francisca ,-cn-

tinuava a tentar justificar sua ~intomatologia atrav~3 de 

uma outra "provável" CClusa orgânica. Neste momento ainda ~ 

o m~dico o sujeito de sua transfer'~ncia. 

A procura por a 19u~m que acei tasse uma "oferto" p.::: 

recia incessante. Na sala de espera havia uma paradoxal mi3 

tura de ansiedade em ser uma paciente da psicossomática e 

em nao ser paciente desta clInica. 

D. Francisca começava sempre a falar na sala de 

espera, nio aguardava a chegada no consult6rio, traduzindo, 

pois, sua dificuldade em aceitar que tinha problemas emoci~ 

nais a serem trabalhados. Para ela era mais real, paupável, 

aceitável a descoberta de uma causa orgânica, assim o "con

luio" do anonimato" ia se reforçando cada vez mais na mesma 

proporçao que D. Francisca ia "piorando". 

A hipocondria está intimamente ligada ã capacida-

de de convencimento. Fazendo uso do mecanismo d.e proj eção 
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o sujeito exterioriza algum aspecto seu que alguém de fora 

acaba aceitando. 

Quando passei a ser o "sujeito da transferência" 

para D. Francisca, esta não ficou mais com a "impressão de 

querer voltar a falar comigo", mas com a certeza de ingres

sar num tratamento psicoterápico. 

Estes episódios aqui abordados fizeram, parte de 

um caso de urna pessoa hipocondrfaca. Contudo, o meu aler

ta nao é apenas para o caso dos hipocondrfacos Elas para to

dos os casos de pacientes, principal~ente iqueles que já vi 

venciaram experiências médicas negativas prévias. 

A discussão de casos, dos diversos métodos de in

tervenção, a demonstração de suas vantagens e limitações e~ 

timlllam a realização de novas práticas e significam um pas

so a uma maior proporção de liberdade no "ser" e "viver" de 

cada pacj~nte e de cada membro da equipe interdisciplillar 

d~ saúde. 
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c o N C L U SÃO 

Esta pesquisa foi realizada, em parte,graças ã exis 

tência de um Serviço de Psicossomitica localizado no inte

rior de um Hospital Geral, possibilitando assim uma vivên -

cia intensa dos fenBmenos, conflitos e resistências sempre 

presentes em seu cotidiano. Seu êxito deve-se também à acei 

tação, pelos profissionais da cirurgia infantil, de uma prá 

tica d~ intervenção a nível psicológico, durante a interna

çi~ de nossos pequenos pacientes. A possibilidade de apre

sentar, em reuniões clínicas do Serviço de Psicossomática, 

casus atendidos na própria instituição auxiliaram,indubita 

velmcnte,o esclarecimento de fatos e incentivaram a conti -

nuidade na tentativa de atuação do psicólogo, intermediando 

as condutas médicas adotadas num~ determinada situação tera 

pêutica. 

Em contrapartida, assinalamos que as dificuldades 

nao foram poucas. As rotinas de higiene, alimentação, admi 

nistração de medicamentos na enfermaria obrigaram-nos a e

xercitar nossa capacidade de "espera" por um momento passí

vel de intervenção. 

O ~es~onhecimento existente em relação ao traba -

lho do psicólogo ainda hoj e é bastante grande. Não foram po~ 

cas as vezes que quando eram realizadas tarefas COffi o grupo 

de crianças ouvia-se o seguinte comentário: "vem tomar o seu 

remédio e depois pode voltar a brincar". O brincar para a 

equipe de saúde, principalmente para a equipe de enfermagem, 

não possui a definição"winnicottiana"de que é no brincar que 

o indivíduo pode ser criativo e em sendo criativo poderá en 
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contrar seu "self". A psicoterapia ou mesmo a intcrpret~ -

ção de determinado acontecimento efetuou-se exatamente na 

superposição de duas áreas do brincar: a do paciente e a do 

terapeuta. Ir aos poucos inserindo estes conceitos fez par 

te de uma tarefa bastante delicada e cuidadosa no sentido 

de não melindrar nenhum membro da equipe. Sendo assim,a e~ 

pontaneidade em qualquer jogo equivaleu sempre ã criativida 

de. 

Precisávamos representar a realidade externa obj~ 

tiva, mas ao mesmo tempo, ser um cbjeto subjetivo, a servi-

ço da realidade interna do paciente. Este paradoxo, muitas 
- .. vezes, nao e compreendido por quem nos observa em nossas a-

tividades ao lado do leito do paciente. 

o paciente, entretanto, quando procur~ um Hospi -

tal Geral, o faz normalmente a fim de obter uma "intr'rv2n -

çao corretiva" de algum "órgão" que não funciona bem. Faz 

então de seu m~dico o primeiro objeto de transfer~ncia. En-

. trar ne~ta relação ~ uma tarefa que exige uma p~rcepção ge~ 

táltica extremada: se não houver cuidado,o psic61ogo pode 

fracassar pois como já foi assinalado anteriormente, a pa

lavra do m~dico possui um poder quase que absoluto para a 

Instituição e para o próprio paciente. 

Como se v~,este estudo só poderia ter sido reali-

zado utilizando como ponto de apoio a pesquisa-ação. Este 

tipo de pesquisa qualitativa possibilitou-nos a observação 

dos p~oblemas, das aç6es, das negociaç6es entre os agente5 

institucionais de forma bastante dinâmica permitindo que as 

soluç6es propostas pudessem ser discutidas e avaliadas jun-
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to ao próprio paciente e aos demais técnicos que o assistiam. 

Ao longo do trabalho que vínhamos exercendo senti 

mos necessidade de ampliar os estudos das relações iatrog~

nicas evidenciadas. Lançamos mão dos conceitos elaborados 

por Héctor Ferrari, I. Luchina, M. Balint e D. Winnicott a 

fim de avançarmos nesta estratégia. 

A Instituição esti muito comprometida basicamente 

pelos seus aspectos poiíticos, sociais e econ6micos, ou se 

preferirmos, por suas implicações psico-afetivas, estrutu -

rais-grupais e histórico-existenciais dos agentes envolvi 

dos na tarefa de "promover a saúde". Não podemos, con'tudo, 

nos escudar nesta complexidade do problema, havemos sim que 

buscar, incessantemente, possibilidades de ação. 

Encontramos na Instituição um campo fértil para 

o éstudo de paradoxos. Ao mesmo tempo que percebemos a ri

gidez do hospital, o papel submisso da maioria dos funcioná 

rios e pacientes às regras instituídas, notamos que este es 

paço pode significar o acesso i libe~dade eao encontro do 

indivíduo com ser verdadeiro EU. ParDo isso, entretanto,faz-se 

necessirio um número crescente de técnicos que se destinem 

a :cealizar o papel, de interconsul to r ,mediando as diversas 

redes de poder e as modalidades de discursos existentes "in 

loco". 

Confirmamos, aqui, a hipótese a~resentada no iní

cio deste estudo. e o di~eu~~o a~gumentativo que pode pro

piciar novas formas de apreensão na relação assistente-as -

.. sistido·. Só este tipo de discurso poderi investir na cons -

trução de uma ordem instituinte que privilegie a pulsão de 
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vida, a saúde, o amor, a 1 i berdade e a possibilidade de escolha. 

o trabalho interdisciplinar tem, nesta ótica ,a obrl 

gaçao de ser desenvolvido enfocando mais ·a saúde do que a 

doença . Talvez assim possamos defini ti vamente reverter o p~ 

norama encontrado ainda hoje nos nossos hospitais. 

A disponibilidade de recursos existentes no hospi 

tal é ínfima, o tempo dispensado pelos técnicos às suas ta

refas ocupa uma mínjma carga horiria, os salirios são jrri

·sórios, os pro{issionais precisam dedicar-se a outros empre 

gos na busca pela sobrevivência. A situação, ratifjco, e 

por demais complexa. Insistimos, contudo,em dizer que é po~ 

sível conseguir algo mais além da administração pura e sim

ples de uma "droga" qUél.lquer e põr tal motivo, destiIlél.m·os ~ 

Unidade IIr a casos vivenciados durante esta pesquisa. 

Como recomendação, sugerimos: a ampliação de pes-

quisas nesta irea com novos casos clínicos, a integração e 

interação de equipes congêneres de hospitais (públicos e prl 

vados), a p~blicação de trabalhos e estudos nesta area in-

terdisciplinar com uma abordagem psicol5gica. 

Entre as conclusóes, ficou-nos a certeza de um tra 

balho dedicado e possível de ser realizado, levando-se em con 

ta o pluralismo institucional. Além de um intercâmbio pro

fissional, houve total integração das pr~ticas vivenciadas. 

-Esperamos, que a semelhança de Bernardo, a outras 

pessoas possamos aj udar, e da mesma forma que "Eu V-iANNA" (i~ 

to é, ·nos viu e foi visto) possamos ser vistos e percebidos 

pela realização de um trabalho que prioriza a liberdade do 

ser-viver. 
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