
Volume 8                      nº 3/4          julho a dezembro / 2003

Arte e Criação Artística-Alguns enfoques Psicanalíticos

George Lederman

Quem Sofre,Quem Cuida-Reflexões Sobre o “Caso Breuer”

Sandra Trombetta

Who Suffers,Who Cares-Reflections About the “Breuer Case”

Compromisso Profilático do Psicólogo em Psicossomática

Janice Hulak

Profilatic Commitment of the Psychologist With Psicosomatic

Sujeito e Contemporaneidade: Idéias de Winnicott e Khan

Para um Sujeito em Tempos de Cólera

Sergio Belmont

Subject and Contemporaneity: Winnicott's and Khan's Ideas for a

Subject Living in Times of Rage

Dor Muscular: Um Indicador de Saúde

Eliane Bio

Muscular Pain: A Health Indicator

Um Olhar Sobre o Doente do Fígado

Waldir Pedrosa Amorim

A Glance over Liver disease

Art and Artistic Creation  some Psychoanalitical focus

8/3& 4

 REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

MEDICINA PSICOSSOMÁTICA

Órgão  Oficial  da  Associação  Brasileira  de

Medicina  Psicossomática



Esta revista foi composta e revisada eletronicamente pelos editores em  junho/2007 e 
impressa no parque gráfico J.Luiz Vasconcelos em julho/2007, na Rua da Conceição, 
48 - Recife, PE. Ficam proibidas quaisquer cópias reprográficas sem a autorização 
dos detentores  dos  direitos  autorais  (ABMP) ®

Endereço da redação: Revista da ABMP
Av. Conselheiro  Rosa e Silva, 258 - CEP:52020-220
Espinheiro, Recife - PE - Brasil
Fone (81)3217.1000 - fax (81)3217.1021
E-mail: abmp_brasileira@yahoo.com.br
Site: www.psicossomática.org.br  

FONTES DE REFERÊNCIA E INDEXAÇÃO:

Ulrich's Internacional Periodicals Directory
IBICT - Sumários Correntes Brasileiros
EMBASE - Excerpta Medica

ISSN 1518-7365



Editorial

Há 21 anos atrás surgia a primeira revista brasileira de Medicina 

Psicossomática no Brasil, editada pela OEDIP (Organização Editorial 

Psicossomática), no Recife, em janeiro de 1986. Esta revista 

PSICOSSOMÁTICA - era trimestral e após um ano de circulação recebeu 

aos 17/11/1987 oficio da ABMP consultando a OEDIP sobre interesse de 

tornar a publicação citada, órgão oficial da ABMP; aos 21/11/1987 em 

reunião extraordinária a diretoria da editora aceitou a proposta e aos 

24/11/1987 foi firmado em ato solene, no Recife, o convênio entre as duas 

entidades passando a revista -ainda denominada PSICOSSOMÁTICA - a 

circular como órgão oficial da ABMP (exemplar ano II- vol.III- n° 4).Com o 

encerramento das atividades da OEDIP em março de 1988, a revista foi 

transferida com todos os direitos de publicação para a ABMP. Graças aos 

esforços da Dra. Lorete Kotze,então presidente da ABMP,foi o órgão oficial 

renascido,sob o nome de Revista Brasileira de Medicina Psicossomática em 

janeiro de 1997(ISSN 1414-3410; CODEN RBMPFY); a partir de junho de 

1999 a revista passa a ter a nova denominação Revista da Associação 

Brasileira de Medicina Psicossomática e prossegue sendo editada,sem 

interrupção até junho de 2002 (vol.6  n° 1/2). Somente em janeiro de 2007 

volta a revista da ABMP a circular (vol 7/1&2) com periodicidade semestral. 

Ao longo destes 21 anos, apesar das interrupções a ABMP publicou mais de 

180 artigos científicos (entre nacionais e estrangeiros), criou seções para 

artigos de pacientes(“Espaço Paciente”), casos clínicos, publicações de 

teses, comunicações das entidades regionais de nossa associação,alem de 

rica intercomunicação com nossos leitores através da seção de cartas.

Os altos custos para manter uma publicação científica sem fins 

lucrativos, exigem um grande esforço de dedicação com interesse único na 

manutenção de um espaço para a divulgação da voz da psicossomática não 

só dos que produzem a revista mas, especialmente dos leitores, razão 

primeira da existência desta publicação. Esta atual retomada editorial não é 

uma nova publicação e sim a continuação dos sagrados ofícios de todos os 

que vêm fazendo possível a ABMP ter espaço para a divulgação da 

mensagem da medicina psicossomática. Nossa reconhecida homenagem a 

todos que fizeram possível estes 21 anos de publicação se faz pela 

publicação deste vol.8/3&4.

              

Boa leitura!

Samuel Hulak
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REVISTA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE MEDICINA PSICOSSOMÁTICA

PALAVRA DO PRESIDENTE

Ao receber o bastão para dar continuidade ao ideal de luta da Associação 
Brasileira de Medicina Psicossomática/ABMP, tão bravamente conduzida 
por seus presidentes anteriores, trazia comigo o forte propósito de buscar 
alternativas que viabilizassem a retomada da Revista Brasileira de Medicina 
Psicossomática. Hoje, já na segunda edição de 2007, vemos claramente o 
esforço recompensado. 
Consideramos que a Revista está entrando em uma nova fase e na 
oportunidade convocamos todos que fazem o Movimento Psicossomático 
Brasileiro para que juntos possamos reforçar este importante instrumento de 
comunicação e de divulgação dos avanços científicos alcançados na área 
da Psicossomática. O suporte financeiro - através do convênio de patrocínio 
com a CHESF - está garantido para a edição de mais 03 volumes, permitindo 
dessa forma a manutenção da periodicidade, fato indispensável para o 
processo de indexação da Revista. Nosso objetivo é contribuir para tornar a 
Revista da ABMP uma publicação científica de nível cada vez mais alto e de 
maior credibilidade.
Nesta edição estamos tendo o privilégio de contar com a participação de 
renomados profissionais de diversas áreas de atuação da Psicossomática, 
somados ao fato de trazermos in memoriam os ensinamentos do Médico, 
Psicanalista e amigo George Ledermam (PE) que há três anos, como diz 
Guimarães Rosa, encantou-se precocemente do nosso convívio.
George durante toda a sua trajetória foi um apaixonado pelas artes e criação 
artística, nas diversas formas de expressão, especialmente a música. Foi 
maestro de uma vida pessoal e profissional rica em dignidade, lealdade, 
ética e respeito humano. Soube tocar e conquistar nossos corações de 
forma singular, deixando sua marca em cada um de nós. Em seu artigo “Arte 
e Criação Artística  Alguns Enfoques Psicanalíticos” estudou a criação 
artística através de vários enfoques psicanalíticos, mostrando as 
contribuições de Freud, Melanie Klein, Kohut e Winnicott, além de sua visão 
pessoal. Este trabalho inédito nos brinda com excelente instrumento de 
reflexão da psicogênese da criação artística. 
Ainda nesta edição a Psicóloga e Psicanalista Sandra Matoso Trombetta 
Quintans (PB) nos traz o artigo “Quem sofre, Quem cuida  Reflexão sobre o 
caso Breuer”, onde descreve em breve relato a experiência vivenciada pelo 
médico Josef Breuer e sua paciente Bertha Pappenheim, acrescido de sua 
própria vivência clínica, leva-nos a refletir sobre o sofrimento psicológico do 
médico, decorrente do encontro com seus pacientes. Aborda, na visão 
psicanalítica, as dificuldades do médico em lidar com a transferência, 
contratransferência e falso-self. 
O Psiquiatra Sérgio Belmont (RJ) traz uma discussão sobre as idéias de 
Winnicott a respeito das relações no desenvolvimento emocional primitivo, 



particularmente na fase pré-verbal com o seu artigo “Sujeito e 
Contemporaneidade: idéias de Winnicott e Khan para um sujeito vivendo em 
tempo de cólera”. O artigo, através de linguagem clara e objetiva, nos revela 
recortes de um cenário onde transita o sujeito contemporâneo.
A Fisioterapeuta Eliane Rodrigues Bio (SP) nos apresenta em seu artigo “Dor 
Muscular: Um Indicador de Saúde” uma importante reflexão sobre a inserção 
da visão psicossomática dentre as linhas de prevenção e promoção da 
saúde. Dentro desse contexto aborda a saúde integral quando o sujeito é 
capaz de ter autonomia para poder se responsabilizar pelo o cuidado 
consigo mesmo. Ao comentar sobre a linguagem da dor, como manifestação 
sintomática com função preventiva, salientando a distinção entre músculo 
liso e estriado na percepção sensorial. A autora alerta para a necessidade do 
entendimento da linguagem corporal, onde o corpo é apresentado como 
construção cultural, sujeita a representações distintas que direcionam a 
corporeidade e os conceitos do que é ter saúde e sentir-se saudável. A 
mensagem trazida pelo artigo reforça a missão precípua da Psicossomática 
que é olhar a pessoa dentro de seus diversos aspectos, ou seja, dentro de 
uma visão biopsicossocial.
No artigo “Um Olhar Sobre o Doente do Fígado”, seu autor, o Médico 
Hepatologista Waldir Pedrosa Amorim (PB) nos faz refletir sobre um dos 
órgãos de maior densidade do corpo humano. No seu relato podemos 
melhor entender a construção do simbolismo do fígado, na medida em que 
rememora aspectos históricos da mitologia grega, até as questões 
biopsicossociais. Chama atenção em seu relato que o fígado herdou o 
singular papel de depositário de crenças e conceitos. As doenças hepáticas 
de origem multicausal podem apresentar-se com sintomatologia florida e 
exacerbada, como também evoluir de maneira assintomática ou 
oligossintomática e muitas vezes havendo degeneração hepática grave e 
silenciosa. O artigo ressalta a necessidade imperiosa de estreitamento da 
relação médico-paciente, entendendo-a como fator decisivo na condução e 
tratamento do paciente.
Ao trazer o atual tema da interdisciplinaridade  defendido pelo Movimento 
Psicossomático - a Psicóloga e Psicoterapêuta Janice Lobo Hulak (PE) 
enfoca o papel do Psicólogo na composição de equipes, estabelecendo um 
questionamento a respeito da sua graduação acadêmica. Ressalta a 
necessidade do enquadre psicossomático como suporte à atuação da 
Psicologia Hospitalar e das Psicoterapias breves.
E, por fim, Janice Hulak de maneira concisa faz a resenha de mais uma obra, 
dentre tantas outras, de Júlio de Mello Filho, “Identidade Médica”. Neste livro 
o autor e colaboradores nos convidam a uma pausa para reflexão sobre as 
complexas nuances da construção da identidade Médica.
Agradecemos em nome dos que compõem a ABMP aos editores e autores 
que participaram desta edição e nos congratulamos pela excelente 
qualidade dos artigos enviados.

Wilson de Oliveira Jr.
Presidente da ABMP
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Arte e Criação Artística
Alguns Enfoques Psicanalíticos

Art and Artistic Creation  Some Psychoanalitical focus

George Lederman (In memoriam) *

Ao Dr. José Lins de Almeida que me possibilitou
um melhor conhecimento de mim mesmo, com
minha gratidão e reconhecimento.

Aos colegas do Núcleo Psicanalítico do Recife
que por ocasião da apresentação desta mono-
grafia, em reunião clínica interna, tanto contri-
buiram com suas críticas e comentários.

Resumo: O autor estuda a criação artística através de vários enfoques 
psicanalíticos, mostrando as contribuições de Freud, Melanie Klein, Kohut 

e Winnicott alem de sua visão pessoal.

Palavras-chave: Psicanálise; criação artística.

Abstract: The author studies the artistic creation through several 
psychoanalitical focus showing the contibutions of Freud, Melanie Klein, 

Kohut and Winnicott besides his own personal view.

Keywords : Psychoanalisis; artistic creation.

* Psiquiatra
  Psicanalista didata (SPR)
  Fundador e ex-presidente da ABMP-Regional Recife

NE --  Este trabalho inédito, escrito em junho de 1988, foi aprovado para publicação aos 
04/06/2007 como homenagem póstuma no exato terceiro aniversário do falecimento do 
nosso companheiro George Lederman.



Pensei escrever este trabalho na forma de um gênero musical, a ópera, que 
é constituída por uma Abertura que resume musicalmente o que irá 
acontecer durante o seu desenrolar, seguida de vários atos onde a história 
se desenvolve, e, um epílogo  que  fecha  a  trama  operística.

ABERTURA

Podemos afirmar que a psicanálise alem de ser um método 
psicoterápico e um conjunto de teorias psicológicas e psicopatológicas, é um 
método de investigação que consiste na evidência do significado 
inconsciente das palavras e das produções imaginárias tais como os sonhos 
e os delírios de um indivíduo. Estas interpretações podem estender-se às 
produções humanas,para as quais não se dispõe de associações livres.

É aqui que a Arte se enquadra.
Não é simples explicar o que leva o artista a conceber uma obra de 

arte ou o que leva o público a se emocionar perante ela, durante séculos. 
Será a obra de arte uma expressão de gênio do artista ou exprimirá algo mais 
do que isto?
           Por que nos emocionamos ao ler determinada poesia, ver uma 
escultura, escutar uma sinfonia?
          Certa vez, ao visitar uma exposição de artesanato, uma pessoa 
comentou desdenhosamente com o artista: - “se eu pendurar um pedaço de 
couro na parede, isto passa a ser uma peça de arte?” Ao que o artista 
respondeu: - “se você pendurar, não, mas se eu o fizer, será”.

Que mistério é esse que torna a mesma peça, na mão de um artista, 
uma obra de arte e noutra, uma peça qualquer?

Meu objetivo aqui não é o de desvendar todos os segredos e 
mistérios da arte, porem o de trazer alguns enfoques,de autores 
diversos,com Freud,Klein,Winnicott e Kohut,sobre a psicogênese da criação 
artística.

Deixei de lado aspectos sócio-culturais, antropológicos e 
filosóficos da arte, não por serem secundários mas por não se enquadrarem 
dentro dos objetivos do trabalho para o qual me proponho.

Termina a Abertura. Há uma pequena pausa, as cortinas se abrem 
e passamos ao:

1° ATO - FREUD - ARTE E SUBLIMAÇÃO

Foi graças a descoberta de Freud, da vida inconsciente, que se 
tentou explicar a obra de arte do ponto de vista psicológico. O seu escrito 
sobre Leonardo Da Vinci foi um trabalho pioneiro neste setor. Já em 1908 ele 
se perguntava como o poeta obtinha seu material que tanto nos emociona. 
Em “Delírios e Sonhos na Gradiva de Jansen”, o referido autor escreveu: “os 
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poetas e romancistas são os principais aliados da psicanálise e seu 
testemunho deve ser altamente estimado, pois eles conhecem muitas coisas 
entre o céu e a terra com que a nossa sabedoria escolar não poderia ainda 
sonhar. Nossos mestres conhecem a psique humana porque se abeberaram 
em suas fontes que nós, homens comuns ainda não tornamos acessíveis à 
ciência”. Podemos observar, neste sentido,como Freud já se dera conta da 
capacidade do romancista e do poeta de intuir a vida inconsciente,através da 
introspecção. Ele, porém, pareceu se interessar menos por problemas 
estéticos, tendendo mais para comprender as motivações psicológicas do 
artista; tinha consciência, contudo, das limitações da teoria psicanalítica 
para abordar a Estética. Em seu trabalho “Escritores Criativos e Devaneios”, 
afirmava que deveríamos buscar na infância os primeiros traços da atividade 
criadora e compara as atividades favoritas da criança  o brinquedo ou os 
jogos  com as atividades do escritor. “Acaso, diz Freud, não poderíamos 
dizer que ao brincar toda criança se comporta como um escritor criativo, pois 
cria um mundo próprio, ou melhor, reajusta os elementos do seu mundo de 
uma nova forma que lhe agrade?” Para ele, a antítese do brincar não é o que 
é sério mas o que é real. O escritor criativo cria um mundo de fantasia que ele 
leva muito a sério,enquanto mantém uma separação nítida entre a mesma e 
a realidade. O poeta português Fernando Pessoa, transmite idéia similar:

“O poeta é um fingidor,
finge tão completamente,
que chega a fingir que é dor,
a dor que deveras sente”.

É como se o artista nos desse, através de sua obra, o sentimento de 
que tudo que produz é fantasia, é ilusão, é fingimento, quando ela tem muito 
a ver com a própria realidade. Muitas vezes, na atividade clínica, 
observamos pacientes que nos falam de seus sentimentos como se não 
fossem deles, brincam com as coisas que dizem, como se fingissem 
emoções que na realidade estão sentindo. Para Freud, o que é projetado na 
obra de arte é o testemunho do que foi apagado da consciência. O artista por 
ter pulsões intensas que na realidade não poderiam ser satisfeitas, teria 
necessidade de sublimá-las em forma de arte. Este seria, portanto, um 
processo de sublimação dos desejos sexuais. Em “A Interpretação dos 
Sonhos” compara o trabalho artístico ao processo de formação do sonho. 
Desta maneira, a arte estaria subordinada ao Principio do Prazer. 

O que deseja o artista? Freud no seu ensaio “Moisés de 
Miguelangelo, declara que a finalidade do artista é nos despertar a mesma 
constelação mental que nele gerou o ímpeto de criar. Todavia,  outro 
personagem entra em cena nesta nossa ópera e é tempo de passarmos ao
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2° ATO -  MELANIE KLEIN  -  ARTE  E  REPARAÇÃO

Para os que se interessam na relação da arte com a Psicanálise, foi 
a obra Kleiniana decisiva para melhor esclarecer o problema do impulso 
criador e o da sublimação. É na posição depressiva que, segundo Klein, se 
encontram as bases da sublimação e da atividade criadora posterior, quando 
o bebê passa a ver o objeto como total e não fragmentado. É nesta posição 
que passa a vivenciar fortes sentimentos de perda e de culpa,  bem como o 
desejo de restaurar e recriar o perdido objeto amado, dentro e fora do Ego.,  
Este desejo de restaurar e recriar constituiria a base da criatividade artística. 

Para Hanna Segal, o artista  encontra-se sob o efeito da posição 
depressiva infantil e,  através de sua atividade artística,   procura este 
mundo interno e primitivo, harmônico,  que imagina ter  destruído com sua 
agressividade. Assim, na visão Kleiniana, a tarefa do artista seria a de criar 
um mundo seu.  Não pretende o artista imitar a vida, mas encontrar um 
equivalente para ela.  A diferença entre arte e imitação estaria no fato de a 
segunda ser uma realização superficial, sem que nenhuma realidade 
inteiramente nova seja criada.  

Quando se escreve sobre a relação entre arte e psicanálise, é 
freqüente citar-se o escritor francês  Marcel Proust(*),  pela agudeza de suas 
observações e da sua capacidade de introspecção. No seu romance “Em 
busca do tempo perdido”, escreve Proust que a necessidade de recuperar o 
passado perdido que leva o artista a criar. São o objeto e o passado perdidos 
que seriam recuperados numa obra de arte.  Segundo ele, “Só pela renuncia 
se pode recriar o que se ama”.Isto significa que apenas no momento em que 
a perda é assumida, há espaco para a recriação. Para Melanie Klein, a 
função do artista seria a de reunir as peças, recriar um mundo, a vida.  A 
sublimação na arte ocorre, quando o artista possui a capacidade para 
suportar a posição depressiva, pois caso haja o sentimento de que a 
destruição dos objetos internos foi completa e que não há possibilidade de 
recuperá-los,  não haverá uma identificação bem sucedida. Hanna Segal 
explica de que maneira o público se identifica com o autor. “O autor, em seu 
ódio destruiu todos os seus objetos amados tal como eu fiz e tal como eu 
senti a morte e a desolação dentro dele. Contudo, ele pode enfrentar a 
situação e pode fazer com que eu a defronte e, apesar da ruína e 
devastação, nós e o mundo a nossa volta sobrevivemos. O que é mais, os 
seus objetos, que se tornam maus e foram destruídos, reviveram e foram 
imortalizados pela arte. A partir do caos e da destruição ele criou um mundo 
total completo e unificado”
.
(*) - Citado por Hanna Segal, ob.ct. pág. 251 e 252.. 
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Desta forma, toda experiência estética inclui uma revivescência 
inconsciente da experiência de criação da criação do artista. O público, 
através de suas primitivas ansiedades depressivas, identificar-se-ia com o 
autor. Uma outra grande contribuição da escola kleiniana é a análise feita 
sobre os conceitos estéticos do belo e do feio. O belo seria essencialmente o 
ritmo.
Ella Sharpe (*) considera a beleza como a experiência da coisa boa, ritmada, 
como a sucção, a amamentação, a defecação satisfatória e as relações 
sexuais.  Seria uma respiração ritmada e o ritmo das nossas pulsações. Esta 
regularidade rítmica corresponderia ao estado de paz no mundo interior. O 
feio expressaria o estado do mundo interno,  na depressão. Porem, segundo 
Hanna Segal, os elementos de beleza ( unidade, perfeição e ritmo ) são em si 
mesmos insuficientes para explicar uma completa experiência estética. 
Se esses elementos por si,  fossem o bastante,  seria igualmente satisfatório 
contemplarmos um círculo, escutarmos o rufo regular de um tambor,  como 
apreciarmos uma obra de arte. A beleza e a fealdade têm que estar 
presentes na experiência estética. Hans Sachs (*) mostra que a beleza 
possui seus aspectos atemorizadores. A beleza vem associada ao terror 
porque traz em si uma serenidade que parece imutável, eterna, sendo a 
expressão do instinto de morte o elemento estético oposto a vida, às 
transformações. A verdadeira obra de arte tem a probabilidade de fugir ao 
esquecimento,  à destruição.

Nela o grau de negação de Tânatos é menor do que em qualquer 
outra atividade humana, porque o mesmo é reconhecido tão plenamente 
quanto possa ser suportado. Para nos comover profundamente, o artista 
deve ter vivido em sua obra alguma experiência depressiva profunda. O 
estímulo para criar estaria no impulso para superar esta depressão. “Eu faço 
versos como quem morre”. Dessa forma, Manoel Bandeira expressou essa 
vivência.

(*)   - citado por Hanna Segal ob.cit.pag. 265
(*)   - citado por Hanna Segal ob.cit.pag. 269
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Os sons da orquestra passam para um pianíssimo, a cena esvazia-
se, fecham-se as cortinas.  É o terceiro ato.

3° ATO - KOHUT - WINNICOTT - Arte-investimento Narcísico e Holding.

Para Kohut, o artista investe na sua obra uma forma específica de 
libido narcísica, onde a relação deste com a sua obra seria similar à do 
fetichista com o fetiche. Para o artista, portanto, a obra é um objeto 
transicional, a qual é investido com libido narcísica.  As ligações do fetichista 
teriam a intensidade de um vicio; seria uma manifestação não do amor 
objetal mas a de fixação a um objeto muito antigo, o qual é experimentado 
como parte do Self. O artista tenta recriar uma perfeição que, no passado, 
era seu próprio atributo. Segundo Kohut há uma grande proximidade 
psicológica, por um lado, entre a inspiração respiratória e a inspiração 
criativa. Na inspiração, eu retiro o oxigênio do meio externo e o absorvo no 
meu interior. Na inspiração criativa, o material narcísicamente 
experimentado transforma-se, de forma criativa em obra de arte. Assim, não 
é alguma coisa externa que leva o artista a se inspirar mas é o mesmo que 
investe sua libido em algo de fora,  que está pleno de satisfação para ele. 

Já Wnnicott desenvolve a idéia de que o artista criador teria seu 
ponto de fixação instintiva na fase primitiva do holding. Este contato com a 
mãe despertou nele todos os seus sentidos com fortes catexis de libido. O 
artista é, antes de tudo, um sensual experimentando o mundo com os seus 
sentidos.  Através da obra de arte, onde o mesmo emprega concretamente 
seus sentidos, é que a relação mãe-filho seria revivida.  Desta forma, o 
artista vai reviver na obra de arte a mãe do holding. 

Henrique Honigstejn, no seu trabalho “O núcleo rítmico” afirma que 
o criador tem configurado em sua mente o que ele chama de “núcleo rítmico”, 
ou seja, um Ego em função da contenção do Id, de forma harmônica, como 
registro de uma imagem materna permissiva e continente que lhe 
possibilitou a expressão e a contenção do instinto de morte.  Esta hipótese 
permite explicar os sentimentos narcisistas, onipotentes, presentes no 
criador. O criador, através de sua obra, também nos ensina que o instinto de 
morte pode ser contido, e que a contenção deste instinto nos integra, assim 
como ao artista. O criador é, pelo processo criativo, reprodução de um 
primeiro processo no qual a mãe lhe permitiu ser e ao qual volta a essa 
relação primitiva diante de uma forte ansiedade. O texto abaixo escrito pelo 
pintor Cézanne (*) reflete bem a busca da mãe no holding.

“Fecha os olhos. Espera. Não penses em nada. Abre agora os 
olhos... Não se vê mais do que  uma grande ondulação colorida. O que é? 
Uma gloriosa irradiação de cor. É isso o que a pintura tem a nos dar, uma 
harmonia quente,  um abismo em que o olhar se perca, uma germinação 
secreta,  um colorido estado de graça. Não é verdade que todos esses tons 
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circulam no sangue? Sentimo-nos reviver,  renascer num mundo reaL,  
reencontramo-nos,  tornamo-nos pintura. Para se amar uma pintura temos 
primeiro de a beber sofregamente.  Perder a consciência. Descer com o 
pintor até às obscuras e intrincadas raízes das coisas,  e erguemo-nos 
depois, cheios de cor,  mergulhados n a sua luz”.

(*) - Citado por Fuller, ob, cit. Pág. 209
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ENTREATO

Anthony Storr diz que a arte visual pode ser considerada como 
biologicamente adaptativa, facilitando o contato e a apreensão do mundo 
externo. Segundo ele, as artes verbais derivam da necessidade de 
comunicação com os outros. As formas musicais estão mais relacionadas 
com o mundo interno do que as outras artes. Toda arte, segundo Storr, aspira 
à “condição de música”. A poesia ocupa uma posição privilegiada, pois 
pertence a dois mundos: o da comunicação e o interior ficando próxima da 
arte musical. É a poesia, ainda, capaz de expressar o inexprimível do 
sentimento nostálgico

Na ópera, nem um ato é desnecessário ou mais importante que o 
outro. Cada um deles contribui com sua ação para a melhor compreensão do 
enredo, como um todo.  É possível que alguns atos apresentem árias,  
duetos e trios de maior beleza, porem,  isoladamente,  não esclareceriam 
toda a história.  As contribuições psicanalíticas isoladas, também não são 
suficientes para explicar as relações entre arte e psicanálise.  Parece-me 
que cada contribuição trás em si algo novo que completa os outros enfoques. 

A trama de nossa imaginária ópera foi apresentada e nos 
aproximamos do ser término. Faz-se necessário, no entanto, que o narrador 
deste enredo, descreva a cena final.

EPÍLOGO;  ARTE  CÁOS  E HARMONIA.

Segundo a mitologia Kaos é filho de Saturno e pai de Erebo e da 
Noite. Personifica o espaço vazio e ilimitado, a matéria inerte que existiu 
desde os tempos imemoriais. É o estado primordial do mundo e a origem da 
divindade.  Dele saíram Geia ( Terra ), Urano ( o céu ) e Eros ( o amor ).  
Vemos que na mitologia o amor surge do caos, da forma confusa e do 
desorganizado.  No Gênesis, cap. 1 versículo 1 e 2, lê-se: “ No principio criou 
Deus o céu e a terra.  A terra porem era sem forma e vazia; havia trevas sobre 
a face do abismo e o espírito de Deus pairava sobre as águas”. Deus aparece 
como o primeiro artista criador dando forma ao que era caos, o primeiro 
artesão a criar o homem do barro, insuflando-lhe nas narinas o sopro da vida. 
semelhante ao artista a insuflar nos objetos o sopro da sua criatividade  Em 
sua “ Introdução ao Narcisismo”, Freud cita um texto de Heine, referente à 
psicogênese da criação,  no qual imagina-se Deus declarando: “ A doença foi 
sem dúvida a causa última de toda ânsia de criar. Pela criação pude 
recuperar-me, pela criação tornei-me são”. 
Deste modo, Deus teria utilizado pela primeira vez, o processo criador como 
uma função terapêutica. O caos e o vazio não vácuos, porem matéria prima 
de tudo que pode adquirir estrutura e organização. Esta situação bem reflete 
a própria psicoterapêutica. Estamos sempre em frente Ao caos, ao 
desconhecido, e observamos como estes podem ser estruturados e 
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compreendidos. Ao tentar atribuir um significado a este mundo interno 
caótico não seria o trabalho psicanalítico algo semelhante ao trabalho 
artístico? Não seria através da arte que o artista traduziria seus 
sentimentos ambivalentes, suas perplexidades, seus anseios, no qual 
nos veríamos também refletidos?  O poeta Ferreira Gullar expressa com 
muita felicidade esta idéia no seu poema “Traduzir-se”:
                     

Uma parte de mim é multidão;
outra parte estranheza e solidão.
... Uma parte de mim é só vertigem;
 outra parte, linguagem.
... Traduzir uma parte na outra parte
-que é uma questão de vida ou morte-
será arte ?

O filósofo Nietzche, em “Assim Falou Zaratustra”,afirmou : “... É 
preciso ter um caos dentro de si para dar luz a uma estrela”. 

À semelhança do artista-escultor, podemos dar forma à pedra 
aparentemente bruta, revelando inesperadas descobertas.

Tanto a psicanálise como a arte,nem sempre nos mostram o 
belo, o harmônico,o agradável,mas refletem o ser humano em sua 
essência e integralidade,com toda a gama de sentimentos: 
ódio,raiva,amor e paixão. Poder conviver com tudo isso,vem refletir a 
dimensão do nosso crescimento e maturidade. O artista através de sua 
obra,torna possível ao indivíduo reconhecer-se a si próprio,possibilita-
lhe reexperimentar através dela a primitiva relação com a mãe ou tornar a 
ouvir os acalantos da infância, afastando o “boi-da-cara-preta” e o “bicho-
papão”. Através da arte-brinquedo, a criança poderia lidar melhor com 
seus temores, medos e destrutividade. Tal idéia traduz-se bem nos 
versos de Carlos Drummond de Andrade:

“Eu preparo uma canção
em que minha mãe se reconheça
todas as mães se reconheçam
e que fale como dois olhos.
Eu preparo uma canção
Que faça acordar os Homens
e adormecer as crianças.

Percebo que a sessão analítica tem algo em comum com a 
própria música. É na primeira entrevista com o paciente que tomamos 
conhecimento dos “temas” que serão posteriormente aprofundados, 
como no primeiro movimento de uma sinfonia. As sessões devem manter 
um ritmo, um “timing”, um momento adequado para a intervenção do 
analista, da mesma forma como, na música, não basta apenas que um 
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violino toque a melodia corretamente: é imprescindível que sua entrada na 
peça musical se faça no momento adequado. Alem de uma técnica, o 
analista, como o artista,deve fazer uso de sua sensibilidade e criatividade 
para saber em que instante deve solar o seu tema.

Recordo aqui um sonho que me foi narrado por uma paciente, a 
quem chamarei de Eurídice, já em fase de término de sua análise. No sonho, 
estava tocando um concerto para violino e era ela a solista; durante o terceiro 
movimento,esqueceu por um momento o tema principal. Olhou então para o 
maestro pedindo ajuda e este cantarolou a melodia esquecida. Desta 
forma,ela conseguiu tocar o último movimento.

Acredito que Eurídice, através de sua experiência analítica, encontrou afinal 
as notas que faltavam para que tocasse, sozinha, o concerto de sua vida.
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Ao Dr. Samuel Hulak,
Grande incentivador, mestre e amigo.

O fim do século dezenove se anunciava e, como os fins dos tempos 
costumam fazer, cobrava dos homens a resolução de um sem-número de 
perguntas, com a urgência dos que percebem que a vida acaba. As grandes 
viradas do calendário - nossa geração teve a oportunidade de viver uma - 
criam expectativas maiores do que as simples e corriqueiras passagens de 
ano.

Na medicina, como nas outras ciências, interrogações inconclusas, 
sob o peso dos muitos séculos passados, pediam respostas. A consciência - 
ou a ilusão? - da racionalidade humana, exigia um distanciamento das 
explicações místicas.
 Dentre as questões sobre a saúde e o adoecer, uma se destacava e 
mobilizava pesquisadores nos vários importantes centros de então: o 
esclarecimento da tênue linha que separa a loucura do homem são.
A literatura atrevo-me a opinar no que não domino, parece revelar esses 
incômodos da época nos tão populares contos de terror. Antecipando os 
avanços tecnológicos do século vinte, histórias como as de Hoffman e Mary 
Shelley assustavam, colocando vida no objeto inanimado. Um movimento 
que se opunha à lógica e, assim, esfumaçava a suposta divisão entre a razão 
e a insanidade. Eram os limites de fato, do século e do saber, cobrando 
avanços.

Nessa esfera, uma patologia psíquica ganhava destaque, talvez 
pela sua estrondosa manifestação, talvez porque contrariasse 
acintosamente os conhecimentos da anatomia humana, talvez porque 
atingisse indistintamente mulheres (que eram a sua maioria) burguesas ou 
proletárias. Falo da histeria, que como se não bastassem esses atributos, 
podia ser reproduzida, por assim dizer, em laboratório, nos espetáculos de 
hipnose encenados por Charcot na Salpetriére. Sob hipnose, mulheres 
repetiam os intrigantes sintomas histéricos, como paralisias de parte de um 
membro, colocando em cheque as hipóteses de degeneração congênita do 
cérebro. 

Foi nesse contexto que um reputado médico chamado Josef Breuer 
empreendeu uma nova experiência de tratamento com o caso de uma jovem 
histérica. Fraulein Anna O, que a história identificou como Bertha 
Pappenheim, apresentava uma longa lista de sintomas - significativo 
sofrimento para os seus poucos vinte e um anos. Era, por sua inteligência 
crítica, 'inteiramente não sugestionável'. Breuer decidiu, então, dedicar as 
horas de consultas a escutar os seus relatos, na tentativa de recuperar as 
circunstâncias originárias dos sintomas. Compartilhada com o então 
iniciante Freud revelou-se uma experiência em vários sentidos positiva. Dela 
resultou a utilização do método catártico, precursor do método psicanalítico, 
além de valioso material para a compreensão do mecanismo da histeria.   

Em contrapartida, desse ensaio restou algo inesperado: vínculos 
perturbadores da paciente para com o médico e o interesse acentuado deste 
para com aquela. Sem a necessidade de ilações sobre os meandros do 
caso, e afastando, assim, a injustiça ou a fantasia indevida, é lícito supor o 
cuidado unido à satisfação em um homem maduro que encontra numa moça 
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inteligente material para suas construções teóricas e práticas. A relação 
profissional, tal qual séculos que se encontram, pode, sem risco de 
difamação, permear-se com a alegria de um contato humano que alimenta a 
alma.  

Relatos contundentes descrevem a ocorrência de conflitos entre 
Breuer e sua esposa enciumada diante do seu vínculo com a paciente. 
Afirmam ainda uma pseudociese - a paciente teria se imaginado grávida de 
seu médico. Porém, não se sabe ao certo os acontecimentos. Segundo 
Roudinesco são elementos históricos controversos, apesar de aceitos por 
muitos. De fato, esses possíveis episódios, em si, de nada servem, salvo 
pelo valor de referência, como substrato para as construções que se 
seguiram a eles. 

Freud manteve-se na linha de investigação inaugurada por Breuer, 
a escutar suas pacientes sem submetê-las à hipnose, e percebeu a 
repetição surpreendente de fantasias envolvendo a pessoa do médico, 
independentemente do sexo ou da idade de ambos. Ele identificou nessa 
relação à repetição de experiências psicológicas com as figuras parentais, e 
esclareceu esse 'elemento inesperado' com a construção do conceito de 
transferência, um dos principais instrumentos da terapêutica psicanalítica. A 
transferência explica esses envolvimentos afetivos, não justificáveis nem 
pela conduta do médico, nem pelo tratamento. 

“Que são transferências? São as novas edições ou fac-símiles, dos 
impulsos e fantasias que são despertados e tornados conscientes durante o 
andamento da análise; possui, entretanto, esta particularidade, 
característica de sua espécie: substituem uma figura anterior pela figura do 
médico. Em outras palavras: é renovada toda uma série de experiências 
psicológicas, não como algo que pertence ao passado, mas aplicadas à 
pessoa do médico no momento presente” ·(Roudinesco et Plon).

A minha idéia é partir da experiência de Breuer com Bertha 
Pappenheim, em seus elementos quase míticos, e das construções 
posteriores de Freud, para lançar luz sobre aquele que tem sido 
negligenciado no sofrimento psíquico resultante do confronto com a doença: 
o médico - Breuer ou qualquer outro que em seu trabalho participe do 
encontro explosivo dos afetos inconscientes. 

“... o médico está sempre enredado emocionalmente com a pessoa 
(ou pessoas) que estiver atendendo. O grau de ignorância dessa situação 
emocional determinará a qualidade da condução dos procedimentos 
clínicos” (Roudinesco et Plon).·

Partindo do pressuposto que, na lida com a dor humana, o mundo 
interno do médico também é inevitavelmente tocado, escolhi falar do 
sofrimento de quem cuida um viés pouco explorado tanto em sua formação, 
quanto na maioria dos congressos da área. 

Como psicossomatista, sei que a atenção à relação médico-
paciente está em evidência crescente. Esse é um dos pilares dessa área e 
tem sido objeto de inúmeros trabalhos. Sem dúvida, a recuperação dos 
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aspectos relacionais no exercício da medicina é valorosa por si só, desde 
que desloca a atenção, antes centrada na doença, para a pessoa que 
adoeceu, considerando sua história, família, contexto de vida, enfim. O 
paciente ganha ao sentir seu mundo afetivo acolhido na consulta; o 
atendimento cresce em qualidade, resgatando os ensinamentos 
hipocráticos. 

Porém, o que pretendo abordar aqui diz respeito à outra vertente 
desse encontro: seus desdobramentos para a saúde do médico. Proponho 
uma reflexão sobre as conseqüências psíquicas para quem, por profissão, 
escolheu cuidar do sofrimento humano.

Mesmo sabendo que esse pensamento é válido para todo 
profissional da saúde, dirijo-me, em especial, ao profissional da medicina, já 
que a clínica me tem propiciado material para respaldar esta reflexão. O 
sofrimento do médico, diante do sofrimento cotidiano dos seus pacientes, 
tem sido tema recorrente em minha prática, revelando, entre outras coisas, a 
solidão de uma função que, além de exigir conhecimentos técnicos extensos 
e cobrar a imensa responsabilidade de zelar pela vida, acumula a suposição 
de sabedoria e infalibilidade, predicados difíceis de alcançar.

Além disso, dentre os profissionais da saúde, essa parcela parece 
ser aquela sobre a qual menos se discute as dificuldades psicológicas 
inerentes à profissão. Talvez como resultado da idealização implícita de uma 
disciplina cuja função é sanar as dores e evitar a morte.   

O 'Caso Breuer' parece um bom modelo para a análise desse tema, 
desde que fala de um homem de meia idade, reconhecidamente sério e 
competente. Não há sombra de inconseqüência ou aventura em sua 
experiência, a qual deixou uma herança de inestimável valor para a 
construção posterior da psicanálise. Os seus prováveis desconcerto e 
sofrimento assemelham-se às experiências de muitos de nossos médicos 
do século XXI; não necessariamente pelos elementos amorosos, mas pelos 
significativos conteúdos psicológicos presentes em qualquer consulta 
médica. Tal qual Breuer, esses profissionais, jovens ou maduros, se vêem 
invadidos por um 'quinto elemento' que surge do encontro com os seus 
pacientes, podendo constituir um peso invisível e inesperado.

Mesmo não convocados, pequenos pedaços da alma do paciente 
se apresentam junto com os sintomas orgânicos, disfarçados entre os 
exames. O médico os vê ou pressente, e por vezes não sabe o que fazer com 
eles.

"... Algo parece infiltrar-se furtivamente, algo que não foi levado em conta em 
nosso soma” ···

Não são somente os sintomas ou as prescrições que compõem 
uma consulta, mas também as dores subjetivas, as histórias vividas e 
esperanças depositadas ali, na pessoa do médico. Perdas precoces, 
abandonos, sofrimentos humanos, enfim. Quando toca numa dor crônica, 
num câncer ou num membro amputado, o médico poderá estar tocando 
numa dor muito antiga, e recebendo, sem o saber, expectativas de cura que 
vão muito além daquelas ali apresentadas. As dores que não são orgânicas 
somam-se a um trabalho de muita responsabilidade, que exigem 
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concentração e objetividade, parecendo um empecilho, algo que se interpõe 
à eficácia da avaliação diagnóstica e do tratamento. Como indica David 
Zimerman,

“numa média de 70%, os pacientes orgânicos apresentam fatores 
psíquicos que desempenham um papel importante, às vezes determinante, 
no contexto de sua doença”

A psicanálise ajuda na compreensão desse fato quando teoriza 
sobre o funcionamento do aparelho mental. Ela ensina que o frágil ego da 
infância não suporta um contato mais realista com a vulnerabilidade 
humana, e supõe encontrar nas figuras parentais o esteio de segurança que 
precisa crer existir. Na ingenuidade desses nossos primeiros anos, 
acreditamos que nossos pais nos protegem de todas as ameaças; que junto 
deles, nada de ruim acontecerá. É a suave idéia de sermos amparados por 
um pai poderoso e infalível, que nos livre de todos os males.

Com o crescimento e o amadurecimento percebemos, lenta e 
dolorosamente, que os nossos pais não são tão altos e fortes quanto 
pensávamos, nem tão cientes do bem e do mal quanto imaginávamos; que 
não estávamos, por fim, tão protegidos assim quanto críamos. E partimos 
para cuidar das nossas existências, com os parcos recursos da frágil 
realidade humana.  

Na vida adulta, algumas situações especiais, como a doença, têm 
conseqüências diretas sobre o funcionamento psíquico. Afetados na saúde, 
ameaçados na integridade, regredimos, lançando mão, mais uma vez, 
dessas antigas fantasias - modelos de relações que fizeram parte de nossa 
história. 

“... diante da dor e do sofrimento, dentro de cada um de nós  jovens 
ou velhos, ignorantes ou intelectuais, ricos ou pobres  são mobilizadas 
aquelas experiências primitivas de solidão, de desamparo, a sensação de 
impotência ao lidar com o desconhecido”

Doentes, precisamos de mais cuidados, comidas especiais, afetos 
a mais, e recorremos aos momentos da existência nos quais, apesar de 
frágeis, nos sentíamos protegidos. É aí que entram as figuras paternas ou 
maternas reeditadas na figura do médico, reproduzidas, com as fantasias de 
bondade e onipotência que a elas são associadas. Variando com o grau de 
maturidade, varia também o grau da capacidade de entrar em contato com a 
nossa falibilidade. A relação atual, de caráter profissional, perde a 
objetividade à medida que ganha afetos e expectativas não justificáveis pela 
realidade. 

“As peculiaridades da transferência para o médico, graças às quais 
ela excede, em quantidade e natureza tudo que se possa justificar em 
fundamentos sensatos ou racionais, tornam-se inteligíveis se tivermos em 
mente que essa transferência foi precisamente estabelecida não apenas 
pelas idéias antecipadas conscientes, mas também por aquelas que foram 
retidas ou que são inconscientes”
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E, entre as acentuadas exigências da formação médica e as 
expectativas grandiosas dos pacientes, pode-se formar um hiato pouco 
favorável à reflexão sobre quaisquer temas subjetivos. 

Ignorar o caldo psicológico que a função insere, poderá ofuscar a 
dor do médico, e com ela a capacidade de melhor acolher tanto o seu 
paciente, como a si próprio. Ele poderá desprezar os avisos de seus limites - 
como os sinais de cansaço, a percepção das patologias ou personalidades 
que particularmente lhe afetam, questões de sua própria história. Uma luta 
cega poderá se instalar, e a utilização de defesas psíquicas cada vez mais 
rígidas poderão conduzi-lo a uma relação doente com sua atividade. 

A qualidade do vínculo que o médico mantém com suas funções 
está também condicionada à compreensão dos afetos que ali circulam. De 
acordo com a percepção da própria subjetividade em interação com o 
trabalho, ele poderá sentir angústias difusas, depressões mais ou menos 
severas e esgotamentos (stress). Varia a intensidade da sobrecarga, a 
depender da especialidade escolhida, da patologia tratada, do perfil 
psicológico ou idade do paciente e das suas próprias individualidades. Assim 
como uma pele agredida cria uma casca protetora, o médico, incomodado 
por essa 'infiltração furtiva', poderá buscar proteger-se. Aí encontramos as 
posturas tantas vezes interpretadas como frias ou onipotentes. 

A formação médica pouco propicia a resolução destas questões. As 
exigências implícitas à disciplina, somadas ao pouco preparo teórico e 
técnico para a lida com as questões psicológicas, poderão criar um espaço 
favorável à adoção de posturas defensivas. Acrescentadas as expectativas 
de onipotência e sabedoria que a nossa cultura tem do médico, 
encontraremos provavelmente a raiz da artificialidade e da distância 
médicas, tão duramente criticadas. O jovem profissional pode se sentir 
levado a assumir uma personagem e distanciar-se de seu próprio eu.

O conceito psicopatológico de 'falso-self imposto', proposto por 
Hulak e Lederman, auxilia nesse pensamento quando descreve a tragédia 
de pessoas que não conseguem 'ser que são' fruto de uma imposição do 
ambiente, um implante que toma o lugar daquilo que seria o seu ser 
verdadeiro, A escola de medicina funcionaria, assim, como uma mãe que 
substitui as necessidades do ser que cria pelos seus próprios desejos. Os 
autores ressaltam que a formação da identidade humana passa 
necessariamente “pela aptidão de reconhecer o que lhe é e o que não lhe é 
pertinente” ·

O jovem médico em formação pode ser forçado a 'uma 
identificação sem identidade', assumindo a personagem de onipotência e 
distanciamento afetivo que lhe é imposta. Tal como encontramos nas 
patologias de “falso-self”. O seu ser verdadeiro do médico poderá encontrar 
pouco espaço para se expressar, criando uma situação favorável ao 
adoecimento.

Quanto mais distante da compreensão do corpo subjetivo que se 
superpõe ao corpo biológico, mais o médico poderá lançar mão de artifícios 
para se afastar dele. O fator emocional não computado, ou não 
suficientemente discriminado, poderá perturbá-lo em seu raciocínio clínico, 
escuta diagnóstica e intervenções, impedindo-o de discernir exatamente 
qual barulho o atrapalha. Podem resultar indicações cirúrgicas 
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desnecessárias, tratamentos inadequados, entre outras possibilidades. 
Essencial diferenciar isso de imperícia, negligência ou particular 

fragilidade. Falo da intervenção do bom profissional afetada pelo fator 
psicológico do paciente interagindo com o seu próprio. É que o médico 
também estabelece laços com o seu paciente, mesmo que tenha sido 
orientado para se afastar daqueles. Essa conjunção transferencial, dos 
inconscientes, das histórias e expectativas, quando não percebida, pode 
levar a tais conseqüências indesejadas.

A “iatropatogenia”, termo grego que refere qualquer alteração 
patológica provocada pela ação ou omissão da prática médica, é um 
conceito que inclui o fator psicológico na boa condução do ato médico. Não é 
difícil lançarmos mão de exemplos. A situação do parto é emblemática: 
quando as ansiedades e demandas familiares são por demais intensas, a 
tranqüilidade necessária para as melhores indicações, numa situação que 
traz na sua essência o imprevisível, pode ficar gravemente comprometida. 

Mas há circunstâncias mais sutis, de mais difícil detecção. Por 
exemplo, pacientes com predominância de componentes masoquistas em 
seu funcionamento psíquico poderão induzir o médico a realizar 
intervenções agressivas desnecessárias. As especialidades que 
concentram, pela natureza das patologias envolvidas, um grande número de 
pacientes neuróticos ou psicóticos, estão mais sujeitas a tais complicações 
transferenciais.

Mesmo considerando que não é tarefa do médico tratar da saúde 
mental de seus pacientes, já que a sua função lhe exige suficiente empenho 
e conhecimentos específicos extensos, algo deve ser pensado para que ele 
possa sentir-se melhor aparelhado para a inevitável presença do psíquico. 
Identificar os componentes gerais das relações transferenciais (do paciente 
para o médico), ou contratransferênciais (do médico para o paciente), pode 
facilitar o bom encaminhamento do caso. A psicanálise oferece uma teoria 
que permite a compreensão do fator psíquico, ensinando técnicas para seu 
manejo a favor do tratamento, mesmo para não psicanalistas. Freud foi claro 
a sua recomendação:

“Todos os médicos, portanto, inclusive vós, vêm continuamente 
praticando a psicoterapia, mesmo quando não tendes nenhuma intenção de 
fazê-lo e disso não estais cônscios; é uma desvantagem, contudo, deixar o 
fator mental em vosso tratamento tão inteiramente nas mãos do paciente” 

Dentro do seu jaleco e do seu saber, faltam fundamentos teóricos 
que lhe permitam pensar sobre os próprios limites, sem que isso se associe à 
fraqueza ou despreparo. Dividir com outros, pares ou mestres, pode ser 
ainda mais difícil, desde que, é preciso primeiro reconhecer em si, para 
depois dividir com alguém esses elementos. A expectativa de não ser 
compreendido, ou pior, ter um julgamento desfavorável, costuma 
predominar. Resultam sofrimentos difusos, difíceis de discriminar, que 
poderão afetar a sua saúde.

Nos pacientes médicos em análise, a angústia decorrente desse 
sofrimento aparece confundida com as questões práticas - quantidade 
excessiva de trabalho, relações com sócios e secretárias, organização da 
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agenda - e também com as questões históricas e pessoais. Suas funções 
são percebidas como uma tarefa demasiado árida. O contato com a morte, a 
doença, limitações impostas pela idade, impõe um espaço para reflexão 
sobre os próprios limites e sobre o limite de sua ciência. 

Coisas simples como limitar o número de pacientes, libertando-se 
das comparações de mercado, até a percepção das patologias, que por seu 
perfil psicológico pode escolher não atender, podem promover alterações 
positivas na relação do médico com sua profissão. Tais mudanças, 
superficiais em sua aparência, na clínica revelam-se sempre vinculadas a 
mudanças profundas na relação do profissional consigo mesmo. 
Convergem sempre para os próprios limites, que passam a ser respeitados, 
desde que são dissociados da fraqueza e compreendidos como sinal de 
maturidade. 

Pesquisadores de diversas partes do mundo têm proposto 
alternativas para ampliar a compreensão dos fatores psicológicos 
subjacentes à relação médico-paciente. A ênfase é propiciar uma formação 
mais humanista que abarque a pessoa total deste. Nesse sentido, reuniões 
com grupos para a discussão dos casos clínicos, conduzidas por um 
psicanalista, é prática em diversos países. São os chamados Grupos Balint 
idealizados por um psiquiatra e psicanalista húngaro, em meados do século 
passado. No Brasil, Danilo Perestrello, paralelamente a Balint, criou grupos 
semelhantes com grande aceitação. 

O objeto de nosso estudo, apesar de diretamente atrelado à 
re lação méd ico-pac ien te ,  às  ques tões  t rans fe renc ia is  e  
contratransferênciais envolvidas e às subjetividades presentes na consulta 
médica, não diz respeito ao sofrimento de quem se apresenta à consulta  o 
paciente -, mas à pessoa do médico. Chamo a atenção para a outra vertente 
desse mesmo quadro: o sofrimento psicológico daquele que cuida, 
enredado em situações para as quais não estava suficientemente prevenido.

Guardião de corpos feridos, adoecidos ou envelhecidos, o médico 
tem uma formação rigorosa sobre anatomia e fisiologia, sobre patologias, 
sobre os tratamentos possíveis.  No entanto, parece não haver igual ênfase 
para o conhecimento psicológico, para a teoria e a técnica que lhe dêem 
respaldo no trato dos elementos transferenciais e contratransferênciais que, 
inexoravelmente, farão parte de sua clínica. 
 Não é possível cuidar de corpos sem tocar na alma humana. Por 
mais que as mesas, canetas, exames e máquinas distanciem o encontro, 
'protegendo' o médico, sempre resta uma fresta para essa matéria 
essencialmente fluida da qual somos formados. Junto com as dores 
corporais, o paciente traz as dores de sua alma, e junto, mesmo que ali 
disfarçada entre os sintomas, traz a esperança de ser escutado em tudo o 
que sente. Esta é a essência da psicossomática: sem negar a especialidade, 
visa a instrumentalizar o profissional para identificar a todos, ou quase todos, 
os elementos apresentados pelo paciente; para poder, a partir daí, fazer as 
devidas indicações. A visão integral proposta pela psicossomática, 
paradoxalmente tão antiga e tão nova, inclui também a pessoa do médico. 
Igualmente ele sofre com o sofrimento de quem cuida; dessa realidade não 
devemos nos esquivar.

Nesse diapasão, a dor de quem sofre assemelha-se à dor de quem 
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cuida, mas isso não é necessariamente uma desvantagem. Como nas lutas 
orientais, a força do inimigo poderá ser utilizada a favor da luta pela saúde. 
Basta aprender a identificá-la e, depois, utilizá-la como mais um dado 
daquele caso que ali se apresenta: o veneno transforma-se em poderoso 
medicamento. Este mérito deve-se a Freud.
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Enfocando o papel do psicólogo que trabalha psicossomática e 
profilaticamente  integrando  uma equipe multidisciplinar gostaria de 
ressaltar como é importante e enriquecedor a expansão e troca de 
conhecimentos nesse trabalho de integração, adoção e aplicabilidade do 

02pensamento psicossomático. Sidnei Cazeto  indaga “Qual o lugar que 
pretendemos que a Psicossomática tenha em relação à Psicologia, 
Medicina e Psicanálise?” Creio que a intenção de todo o movimento 
psicossomático, até os dias de hoje, é o da conscientização, principalmente, 
do médico, na sua lide diária, quanto ao aspecto holístico, pleno e unificado 
do homem queixoso no seu sofrimento, sua dor e sua impotência diante  de 
sua doença. A importância do trabalho divulgador de nosso movimento, não 
dicotomizando o homem, na compreensão diagnóstica do seu estado 
mórbido essencial pois a desumanização dos pacientes dentro de 
ambientes hospitalares é por demais conhecida por todos que lutam e que se 
integram à ABMP em todo o Brasil.

A Psicologia de muito pouco tempo para cá vem sendo incluída na 
formação de equipes multidisciplinares através do desenvolvimento da 
“Psicologia Hospitalar”, não como uma disciplina dos currículos 
universitários, mas como uma especialidade de pós-graduação. Então 
indago; “Qual o papel do psicólogo neste trabalho”? Como e o que fazer 
inserido numa equipe que ainda não tem experiência estabelecida quanto à 
necessária distribuição de papeis dentro do âmbito hospitalar? Como um 
psicólogo, poderia se incluir nesse trabalho  se não temos nos nossos 
currículos nenhuma vivência dentro de um hospital geral? O que fazer?

05 08Malan  e Balint, na Clínica Tavistock em Londres e Sifneos  no 
Masachussets General Hospital em Boston começaram a tentar 
regulamentar e normatizar o atendimento mais abreviado da teoria 
psicanalítica de Freud, mas mesmo assim foram observadas longas filas de 
espera e por conta disso a evidente falta de possibilidade de atender todos 
os pacientes dentro desse novo regime. Nesse empreendimento nomes 
foram mudados; surgiram: Psicologia Breve, Focal, etc mas a nomenclatura 
modificada em nada adiantou, pois a intenção de aliviar a sintomatologia 
trabalhando-se somente os conflitos atuais ou fatores psicossociais 
desencadeadores da crise, não se valorizando neuroses tranferenciais e/ou 
contratransferenciais, não resolveu a questão.

04Groddeck  dizia que:..”O dono da doença é o paciente e que só a ele caberia 
a cura tão almejada”. Daí se depreende que é necessário se contar com toda 
a motivação do paciente, plena e conscientemente, no processo terapêutico 
visando a cura.Logo, acredito que toda essa revolução, buscando-se um 
novo meio de “enxergar” o paciente, visa o paciente ambulatorial tão 
penalizado por um atendimento mecânico focando, exclusivamente, o Soma 
deixando de lado a Psique do ser que estava precisando de cuidados. 
Mesmo com o respeito e aceitação dos princípios psicanalíticos de Freud, o 
atendimento de longa duração em psicanálise, não seria cabível na área de 
atuação hospitalar.
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Depois de 4 anos de estudos e experiências, tentando aplicar este 
05embasamento teórico nessa nova visão ambulatorial, Malan  publica “A 

study of brief psychoterapy” que a principio foi visto com relutância por 
alguns radicais, mas encontrou ressonância na Harvard Medical School, 
através do seu corpo médico, que admitiu que já era tempo de formalizar um 
atendimento prático, teórico e cientificamente, adequado pois o que vinha se 
fazendo era um arremedo da Psicanálise. 

Retomando a questão da adequação e integração do psicólogo no 
trabalho hospitalar, ressaltaríamos um aspecto que me parece de extrema 
importância que é o mistério que sobrecarrega o desconhecimento que nós 
temos do dia-a-dia hospitalar visto que na nossa formação não existe 
nenhuma disciplina que aborde esse assunto. Nos cursos de Psicologia, no 
nosso estado, somente uma de nossas faculdades incluiu, como opcional, a 
disciplina de Psicossomática no currículo, fato este que não existe mais; 
logo, o conhecimento das disfunções orgânicas, noções básicas de 
psicopatologia e fisiologia são insuficientes na nossa formação, pois o nosso 
curso visa exclusivamente o entendimento de fatores psicológicos, afetivo-
emocionais e comportamentais no sofrimento e debilitação do paciente. É 
assustador entrar-se num hospital, para trabalhar sem preparo; defrontando-
se com ambulatórios desconhecidos, tomando-se conhecimento de 
doenças deformadoras ou letais, patologias de toda ordem pois, mesmo no 
momento atual, a aceitação com participação efetiva de estagiários de 
Psicologia em hospitais gerais é uma abertura muito difícil de se encontrar.  
No currículo de Psicologia, a única intimidade que temos no âmbito 
hospitalar, é um curto estágio, oficial, num hospital Psiquiátrico que nos põe 
em contacto com patologias mentais de qualquer classificação, mas toda a 
nossa atuação supervisionada reduz-se a área Psi lidando, indiretamente, 
com etiologias que basicamente não nos serve para muita coisa. Creio que 
um estudante de Psicologia, ou mesmo um recém-formado, teria que  ao ser 
incluído numa equipe multidisciplinar predominantemente médica  se 
conscientizar da presença da MORTE. Não lidamos com ela. Como, então 
ajustar nossa aprendizagem teórica com essa pessoa tão fragilizada e 
assustada pela ameaça da MORTE, se não temos formação técnica para 
lidar com isso? Uma suspeita se impõe: será que esse paciente  o dono da 
doença, segundo Groddeck  permitiria a abordagem de alguém que não 
fosse o seu “médico”? Será que um psicólogo sem bagagem, sem prática, 
poderia intervir ou interagir junto a um paciente hospitalizado identificando 
suas queixas somáticas? 
Supõe-se que, numa equipe multidisciplinar, o psicólogo é aquele que está 
preparado para “ouvir” pacientemente o doente. Nós seriamos identificadas 
pela equipe como um par de ouvidos, treinados pela tolerância, 
conhecimento e recursos psicoterápicos para que diligentemente 
poupássemos os outros membros desse mister tão desgastante. Opinar, 
jamais; e mesmo que nos dessem esse espaço  o grande desconhecimento 
de causa, a insegurança e a inexperiência nos calariam dentro de um 
trabalho prático, imediatista e efetivo de uma equipe. Percebendo a 
ansiedade, o medo, síndrome de desistência diante da vida - reações 
emocionais normais - num paciente nosso registro seria levado em 

174



consideração pelos outros membros da equipe? Teríamos voz no grupo?
É provável que o paciente hospitalizado fale mais sobre as suas 

dores orgânicas do que sobre os seus problemas financeiros, matrimoniais 
e/ou familiares: é possível que nem associe seus traumas e frustrações 
diárias com a intensa dor do momento. Investigar zelosamente, com 
objetividade e simplicidade, requer preparo, ampliação de conhecimentos e 
plena entrega à tarefa, pois a complexidade trazida pelo paciente pode não 
ser decodificada e o interlocutor despreparado não perceber que o mesmo, 
inconscientemente, prefere continuar “doente” a voltar para a sua realidade 
medonha. O “papel de doente” e seus ganhos secundários.

03Eksterman  diz que para uma pessoa se tornar um profissional de 
saúde, desenvolvendo um trabalho de fé e criativo, ele tem que ser 
primordialmente GENTE porque se ele não for GENTE jamais terá a 

06flexibilidade de compreender a sua tarefa para com o paciente. Perestrello , 
na sua “Medicina da Pessoa”, cobra que o profissional de saúde seja capaz 
de juntar todas as pecinhas do caleidoscópio humano transformando-as 
numa unidade atuante, alem de enfatizar que já é tempo de se deixar de 
determinar limites de atuação, pois cada membro de uma equipe de trabalho 
já deveria ser consciente deles, tendo o psicólogo de procurar saber e atuar 
nos aspectos biológicos ou somáticos e que o médico seja capaz de 
respeitar os aspectos psicológicos ou psicossociais, sem que com isso, um 
invada a área do outro. Dessa forma, acredito, poder-se-ia, integrando todas 
as formações dar um suporte mais amplo a um individuo fragilizado. Os 
profissionais trabalhando em uníssono precisam crer que a harmonia 
alcançada os fará aptos a transmitir ao paciente a possibilidade de uma 
maior crença no seu processo de reabilitação.

Na medicina tradicional busca-se a “causa” das doenças, no 
01enfoque psicológico busca-se o “significado” das doenças. Diz Ávila : “À 

parte do tratamento médico, a investigação psicossomática por si só justifica 
indagar como esse ser global que nunca é só corpo, mas sempre pessoa 
com vida mental como esse ser vive esse processo de doença?” Nessa 
busca complexa, incessante, as meias-verdades trazidas pelo paciente se 
não são percebidas e decifradas adequadamente, podem esconder a 
verdade do adoecer. 

Logo integrado num processo de prevenção da sintomatologia 
psicossomática, o psicólogo poderia, identificando-se com um papel que lhe 
cabe, dentro de um universo hospitalar, estranho e ameaçador se posicionar 
junto aos pacientes com uma maior disponibilidade interativa, simplicidade 
na comunicação e boa vontade preenchendo uma lacuna do atendimento 
médico, de modo geral rápido e impessoal, procurando ser mais do que 
nunca GENTE, frente aquela pessoa que precisa, não somente apoio, mas 
suporte e esperança. 
Acredito que há lugar para todos, pois a carência, o silencio que impera na 
comunicação relacional de hoje em dia, a necessidade de se fazer ouvir 
respeitosamente, traria um grande alivio ao paciente ávido de atenção e 
cuidados; acredito nos benefícios que uma equipe multidisciplinar integrada 
possa trazer aos pacientes; acredito no intercâmbio enriquecedor da 
interdisciplinaridade; acredito na capacidade do homem de respeitar  as 
agruras e constrangimentos pelas quais está passando o individuo 
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adoecido; acredito na capacidade humana de aprender para dar e 
desenvolver uma grandeza solidária sem visar, predominantemente,  
recompensas e reconhecimento. Creio que precisamos sair um pouco do 
silêncio, do isolamento, imposto por uma sociedade neurotizante e 
individualista na qual vivemos. 

A multidisciplinaridade visa garantir o surgimento de um 
conhecimento globalizante, rompendo os limites das disciplinas. Para se 
conseguir isto é necessária uma nova atitude. Uma postura associada à 
pesquisa, envolvimento, compromisso e respeito diante dos novos desafios.  
Dever-se-ia assumir um papel preponderante em todas as áreas de atuação 
sócio-psico-interativas, quando cada um dos participantes traria a riqueza de 
seus conhecimentos, sentimentos e disposições em função da otimização 
da performance plena do grupo. A atitude de cooperação que conduz às 
parcerias, às trocas ao reconhecimento do saber do outro.  Seria mais que 
um fazer, mas uma paixão por aprender, compartilhar e ir além.
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SUJEITO E CONTEMPORANEIDADE: IDÉIAS DE WINNICOTT E KHAN 
PARA UM SUJEITO VIVENDO EM TEMPOS DE CÓLERA

Subject and contemporaneity: Winnicott´s and Khan´s ideas for a subject 
living in times of rage

Sérgio A. Belmont

Resumo: O autor discute idéias-chave de Donald Winnicott sobre as 
relações no desenvolvimento emocional primitivo, especialmente durante 

o período pré-verbal. Lembra seus conceitos de zona intermediária e 
objetos e fenômenos transicionais, assim como as situações evolutivas 
decorrentes de deprivação, que ele relaciona às condutas anti-sociais e 

delinqüentes. Traz os conceitos de 'amor pelo ódio' e 'ódio pelo amor', de 
Masud Khan, por considerá-los importantes como instrumentos 

complementares de compreensão e ação nos quadros clínicos resultantes 
de falhas cumulativas durante o período de desenvolvimento em estudo 

aqui. Conceitos de Zigmund Bauman em sua abordagem da pós-
modernidade são recortados para situar o cenário onde transita o sujeito 

contemporâneo.

Palavras chave: sujeito. contemporaneidade . desregulamentação . 
trauma cumulativo

Abstract: The author discusses some of Winnicott's key concepts about 
relations ocurring during early emotional development, particularly those of 

the pre-verbal stage. Recalls his definitions of intermediary zone and 
transitional objects and phenomena, as well as evolutional arrests caused 
by deprivation, which he linked to anti-social and delinquent behaviours. 

Masud Khan's concepts of 'love of hate' and 'hate of love' are also 
reminded due to their importance in the understanding and clinical action 

in pathologies derived from 'cumulative trauma' occurring during the 
developmental stage focused in this text. Zigmund Bauman's concepts 

about contemporaneity  are brought to depict the social and cultural 
setting where the subjects lives today.

Keywords: subject . contemporaneity . deregulation . cumulative trauma

Médico Psiquiatra, Diretor Científico da ABMP/RJ, Psicanalista, membro efetivo da SBPRJ e 
mestre em Psicologia Clínica pela USP.
Endereço para correspondência: Rua das Margaridas, 530, Niterói, RJ.
sergiobelmont@ig.com.br

Aprovado para publicação aos 25/05/2007



SUJEITO E CONTEMPORANEIDADE: IDÉIAS DE WINNICOTT E KHAN 
PARA UM SUJEITO VIVENDO EM TEMPOS DE CÓLERA

Subject and contemporaneity: Winnicott´s and Khan´s ideas for a subject 
living in times of rage

Sérgio A. Belmont

...L'amour cacherait la haine, 
la haine un amour fou

…La haine n'exige-t-elle pas la presence
 et la permanence de son objet…?

…O amor oculta o ódio,
o ódio um amor louco

...O ódio não exige a presença
e a permanência de seu objeto...?

J.B. Pontalis et al. (1986)

O sujeito sobre quem vamos falar não é o Cartesiano ou epistêmico 
da Razão, universal, mas um outro, singular, discutido por um conjunto 
interdisciplinar de conhecimentos posterior a Freud e nascido na ampliação 
paradoxal do espaço humano permitida por seu conceito de inconsciente 
dinâmico. É um sujeito de relações humanas, conforme entendidas por 
Martin Buber e Emanuel Levinas. 

Ele existe antecipadamente nos desejos e fantasias de uma 
família, de um casal, e otimistamente estará sendo esperado em um mar de 
esperanças e de alegrias, nadando em um líquido amniótico que apresente 
as mesmas características no aspecto físico-químico. 

Tendo sido imaginado antecipadamente, é imperativo que sua 
presença ao nascer encontre alguém capaz de promover uma 
desconstrução generosa, capaz de abrir mão de si mesmo para ficar a seu 
serviço. Essa presença humana, essa função, está na maior parte das vezes 
encarnada na mãe desse sujeito e foi conceituada por Winnicott há cerca de 
sessenta anos. Tem a capacidade de preocupação materna primária, que 
resulta na possibilidade de que seja boa o bastante para aquele bebê. 

´The good-enough mother' é um conceito Winnicottiano que traz, 
como alguns outros, as marcas da polêmica e do paradoxo. A mãe do 
conceito é suficiente, o que para alguns dá margem a dúvidas quanto a seu 
limite e leva a expectativas de excelência, ou boa o quanto baste, que eu vou 
preferir usar aqui? O importante talvez seja destacar o fato de essa pessoa, 
no desempenho da função de cuidar do frágil sujeito e instaurar a 
possibilidade do humano, tem que ser portadora das palavras princípio Eu-
Tu do diálogo (Buber, 1923), que nesse ponto do desenvolvimento apenas 
um entende e pronuncia. Esse encontro entre o desamparado bebê e o Tu 
capaz de responsabilidade, é tão importante que Winnicott viria alguns anos 
mais tarde a dizer que sem ele não é possível que exista 'tal coisa como um 
bebê'. O ser humano precisa de um ambiente humano para poder existir. É 
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dentro dessa compreensão do sujeito que tem a possibilidade de vir a ser 
portador do ethos humano que vamos situar nossa discussão.

Buber ou Levinas, este quando se refere ao Rosto e ao Outro, 
querem dizer a mesma coisa. Apenas o encontro fundado na percepção da 
singularidade do sujeito é capaz de inaugurar o humano. É de um Rosto e de 
um Outro que falam. Singularidade, especificidade e responsabilidade são 
fundamentais para que o sujeito de quem falamos apareça e permaneça.

Antes do sujeito edípico, confrontado com os limites da realidade 
através do temor - [da castração] na teoria original, e não do amor (Belmont, 
1996) -, existe um importante período de tempo, que vamos privilegiar nessa 
reflexão. Período pré-verbal ou pré-edípico, ele deixa marcas às vezes não 
aparentes, mas indeléveis. 

Este período não foi muito detalhado por Freud, mas ele mesmo 
disse que os eventos ocorridos nele, os mais soberanos por toda a vida, 
passaram sem a necessidade de deixar atrás de si representação ou 
memória. Eles terão afetado e deixado sua ação na tessitura do corpo, como 
marcas de disfuncionalidade fisiológica, não integração e vazio. O sujeito 
que os sofre pode fazer valer algumas de suas definições na linguagem 
comum, como quem padece algo, o pólo passivo de uma ação. Ele é o 
oposto do sujeito das relações humanas que nós tentamos construir com 
nosso trabalho psicanalítico, entendido e concebido dentro de irredutível 
intersubjetividade.

O fragmento de Pontalis citado na epígrafe foi retirado do texto da 
Masud Khan, em capítulo no qual traz contribuições e modificações originais 
a respeito daquela mãe definida antes por Winnicott. Ele é muito importante 
porque trata da questão dos limites e do timing das funções de cuidar e 
mesmo das expressões de amor. Khan fala que a mãe super protetora ou 
excessivamente cuidadosa na infância e anos seguintes pode causar “uma 
deprivação cumulativa, que distorce os processos maturacionais 
emergentes ligados à individuação e autonomia... impedindo o 
estabelecimento do que Winnicott (1962) conceituou como o estado do eu 
sou da criança”.(Khan, 1988, p.139)

Fica claro que a mãe sobre quem Khan fala não é a mesma de 
Winnicott quando discute a preocupação materna primária, pois é 
precisamente o sentido de medida que lhe falta, assim como a capacidade 
de estar a serviço do bebê. O texto continua descrevendo os resultados dos 
atos excessivos praticados, que segundo ele levam à conceituação de duas 
situações-limite: o 'amor pelo ódio' e o 'ódio pelo amor'. Ele distingue 
clinicamente de maneira enfática essas duas situações que vê “com 
qualidades relacionais e experienciais ligadas às vivências do self -  de 
masoquismo até o sadismo  causadas por  conflitos ego-id, da junção de 
estruturas de ideal do ego e de superego, que irão dar lugar à culpa e 
vergonha, respectivamente.” (Khan, idem, p. 140)

Destaca mais adiante a importância de que os analistas não se 
aproximem do paciente - aquele sujeito marcado por tantas falhas -, 
cometendo mais uma, a de deixar que conceitos se interponham entre eles e 
o sujeito. Embora reconheça que nenhum de nós escapa do uso de 
máscaras “com as quais a educação nos investe”, embaçando a 
espontaneidade, alerta para a importância de que cada analista invente as 
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suas. Diz que passamos a ter problemas nessa área sempre que “a 
esterilidade em nosso trabalho e pensamento se instala por usarmos 
máscaras tomadas de empréstimo a outros.” Os temas em destaque pelo 
autor nas citações estão ligados às questões da importância da 
especificidade e espontaneidade de ambos os sujeitos em relação, sejam a 
mãe e o bebê ou o analista e seu paciente na transferência.

O sujeito edípico, teoricamente capaz de distinguir entre o Outro e 
si mesmo, foi antecedido por um outro incapaz para esses atos. É das 
relações entre esse sujeito entendido já como indivíduo em relação 
intersubjetiva com o Outro que ele ainda não conhece, mas de cujas ações 
depende para viver e ter alguma chance de um futuro de quem falamos. 
Trata-se de um self  e de uma clínica do self.

Toda ação incidindo sobre o sujeito nos momentos em que está na 
condição de desamparo tem conseqüências dramáticas e representa 
amplamente a própria condição humana. Os extremos da existência são 
marcados pela desvalia e trazem a característica essencial de serem 
comuns a todos os sujeitos, independente de gênero, cor e raça, crença 
religiosa e posição política. São preciosos instantes que nos impelem a 
refletir.

Voltando à idéia de Khan quando fala de 'amor pelo ódio'e de 'ódio 
pelo amor', imaginamos que possa ser 'decupada', para aproximá-la do 
sentido original concebido por Winnicott ao discutir a deprivação como algo 
acontecendo ao bebê em um ponto do desenvolvimento no qual ele já seja 
capaz de perceber que o que lhe foi tirado ou imposto [deprivação] tem 
origem em um Outro externo a ele. Isso tem importância capital no 
desenvolvimento do que foi conceituado como falso self ou para uma 
formação de caráter as-if, segundo Khan no mesmo texto citado. O 
importante aqui é a perda parcial, ampla ou total de aspectos básicos do 
sujeito original, definido por Winnicott pelo estado de going on being. Este 
termo também tem difícil tradução, mas pode ser entendido como 
simplesmente podendo ser. 

O bebê só pode ser simplesmente como ele é, naquele instante, na 
presença cuidadora e generosa que ele não enxerga. Otimistamente uma 
serena presença. O poder de quem cuida do bebê é muito grande e suas 
ações, como já foi dito, tem resultados profundos e duradouros. Ou se instala 
um espaço inicial de compartilhamento onde a ilusão de criar o mundo pode 
existir - área e local das raízes do objeto e dos fenômenos transicionais e da 
criatividade -, ou o bebê é invadido e perde contato com aspectos 
importantes de si mesmo. Talvez quando Khan fala de 'amor pelo ódio' esteja 
se referindo à profunda sedução e poder exercidos sobre o bebê por quem o 
cuida. Ao se aproximar do objeto de maneira desprevenida, espontânea, 
dependendo inteiramente dele, ele não é capaz de discernir se o cuidado 
que está recebendo está na dose certa ou não. Se a preocupação e cuidados 
da mãe são bons o bastante para permitir que ele simplesmente seja. 

Um aspecto original da idéia de Khan ao falar de 'deprivação 
cumulativa' está no seu enfoque sobre o excesso, quando anteriormente ela 
era pensada em relação com a perda de algo bom na experiência do infans. 
Amor em demasia pode fazer mal.

O percurso de um bebê sobre quem incidam privações, 
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deprivações e outros ataques ao self, pode chegar não apenas à situação 
definida por Khan, mas até mesmo ao que eu entendi (Belmont, 2004) como 
self em diáspora. Esta seria outra visão dessa condição ou estado limite, no 
qual o sujeito teria sofrido agressões e lesões de natureza cumulativa em 
sentido análogo, mas de intensidade muito maior ao usado por Khan antes. 
No meu texto eu digo que:

...para as formas clínicas resultantes de um conjunto de privações, 
deprivações, levando à incapacidade para o concern ou consideração, 
não constituição de moralidade autêntica, aceitação dos limites e 
percepção do Outro, além de si mesmo, e aprisionamento em um modo 
de não-existência, de ausência de subjetividade e de intersubjetividade, 
reitero o nome self em diáspora. Esta expressão é aplicada aos casos 
nos quais as falhas do meio ambiente tenham sido tão intensas, 
extensas e duradouras, que as várias expressões do self ficam expulsas 
do sentimento do ser humano, causando uma dolorosa diáspora de si 
mesmo.

Expulso de si mesmo, o sujeito não tem condições de uma vida de 
compartilhamento, e muitas das crianças vítimas de tal forma de agressão 
morrem, de modo 'natural' ou não. Em meu trajeto de estudo e atendimento 
dessas situações entendi que, “.. devido a violências diversas, repetidas 
invasões, privações agressões..atentados sexuais e humilhações”, fica 
criado o que chamei (Belmont,1997) de “um deserto humano”, onde

A vida, caso se mantenha fisicamente, está profundamente alterada. 
Suas expressões, como a capacidade de amar, a criatividade, a 
confiança, as emoções delicadas e a possibilidade de trocas afetivas, de 
espanto e de generosidade, ficaram como os seres do deserto: mirrados, 
miméticos. Buscando proteção procuram se parecer com os outros (com 
o meio ambiente), como uma lagartixa, um bicho  pau, uma serpente da 
areia. Gastam tanta energia para se esconder e se defender, que sobra 
pouca para a criatividade.

Esta condição determina um modo de ser e uma busca 
desesperados, com uso de instrumentos exasperados, às vezes à procura 
do território humano que lhe seria próprio  sua casa humana, seu self - 
outras com total e fatal desesperança, com expressão de 'ódio pelo amor', 
ou total descrença nele.

O filme 'Falcão  meninos do tráfico', exibido na televisão mostrou 
de modo dramático essas realidades. Mais chocante do que o seu conteúdo, 
para mim foi a surpresa que causou a muitas pessoas, inclusive vários 
intelectuais comprometidos com as questões mostradas ali. Chamo a 
atenção para o fato de que as mães mostradas no filme tinham uma atitude 
de aceitação fatalista da situação de seus filhos, caminhando para a morte e 
para o assassinato de modo inexorável, acreditando eles mesmos que 
aquela era a única forma de vida possível. Dos dezoito mostrados no início, 
apenas um havia sobrevivido ao fim dos cinco anos que foram gastos no 
projeto. O filme poderia muito bem ser chamado de 'Falcão  os não meninos 
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do tráfico', pois o que aqueles sujeitos mostrados nunca haviam podido ser 
era exatamente meninos, crianças. Também é importante destacar o fato de 
que outros meninos e adolescentes e adultos que foram vítimas das formas 
de agressão extrema em discussão aqui, estão em outros locais do Rio e do 
mundo. Podem morar em apartamentos de luxo, ou na Palestina onde se 
tornam homens e mulheres-bomba, ou estarem nas ruas de Paris ou nas 
'raves' pelo mundo a fora.

De que maneira esses estados limites de privação da subjetividade 
aparecem na clínica e cultura contemporâneas, e de que modo interagem 
com o ethos vigente na pós-modernidade? Usarei palavras e conceitos de 
Zigmund Bauman (1997, 1998), recortando de seu texto 'O Mal-Estar da 
Pós- Modernidade' os que nos auxiliem em nossa reflexão.

Bauman diz que uma das marcas fundamentais desse período é a 
da desregulamentação. Faz em seu texto uma comparação, já evidente no 
título escolhido, com o trabalho seminal de Freud (1930), que teve vários 
nomes em suas sucessivas traduções. De 'Infelicidade na Cultura' passou a 
ser chamado 'O mal-estar na cultura' e na tradução inglesa, por sugestão 
dele mesmo foi chamado de 'O mal-estar do homem na civilização', para 
finalmente ser conhecido em português como 'O mal-estar na civilização'.

Bauman entende que Freud fez em seu texto um 'provocador 
desafio ao folclore da Modernidade'. De que aspectos do folk-lore [conjunto 
de expressões de conhecimento popular] ele fala? Os mais importantes 
mostram as mudanças sofridas na cultura, vindo de um sentido de 
segurança baseado na contenção dos impulsos e desejos individuais para 
uma possibilidade de completa expressão e experimentação da 
individualidade. Ele diz a esse respeito:

Dentro da estrutura de uma civilização concentrada na segurança, mais 
liberdade significa menos mal-estar...[Numa] civilização que escolheu 
limitar a liberdade em nome da segurança, mais ordem significa mais 
mal-estar. Nossa hora, contudo, é a da desregulamentação. O princípio 
da realidade, hoje, tem que se defender no tribunal de justiça onde o 
princípio do prazer é o juiz que o está presidindo. Passados sessenta e 
cinco anos que o Mal-estar na Civilização foi escrito e publicado, a 
liberdade individual reina soberana: é o valor pelo qual todos os outros 
valores vieram a ser avaliados e a referência pela qual a sabedoria 
acerca de todas as normas e resoluções supra individuais devem ser 
medidas.

Bauman mostra um fato, evidenciado com facilidade na cultura da 
pós-modernidade. Os exemplos são abundantes, e destacarei um, pelo 
contraste do ethos sexual do princípio do século passado, quando Freud 
escrevia seus textos, com o atual.

Perversões sexuais como a zoofilia eram inadmissíveis em sua 
expressão cultural e social, naquele período, ficando confinados a guetos 
escondidos e manuais e livros sobre psicopatologia e consultórios 
psiquiátricos e psicanalíticos. Na 'completa liberdade'da cultura 
contemporânea, podem encontrar expressões até mesmo empresariais, 
como um spa para zoófilos, que o absoluto, descarado e irrefreável impulso 
empreendedor norte-americano criou. Existem pessoas interessadas em 
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terem relações sexuais com animais? Ótimo, fizeram um sítio com todas as 
comodidades de hoje, onde esses sujeitos possam viver suas fantasias, 
naturalmente a um preço muito elevado, que muitas vezes pode chegar à 
própria vida dos 'clientes'. O empreendimento é amplamente divulgado, em 
várias mídias.

O ethos pós-moderno defende o direito do sujeito de realizar sua 
fantasia, mesmo que isso possa lhe trazer danos irremediáveis. Não existe 
mais pecado dos dois lados do Equador? A falta de ética dos 
empreendedores (sic) do mundo globalizado pós-moderno fornece os meios 
para a realização de qualquer fantasia. 

E quanto ao direito desse sujeito ser enxergado em seu 
desamparo, que pode ter sido o de um menino violado e permanecer 
escondido dentro do perverso rico que acreditava necessitar 
imperiosamente de uma performance evento com um cavalo, alguém pensa 
nele? O mesmo ser frágil e traumatizado pode estar em um canto do self de 
uma de minhas pacientes, drogada e se relacionando de forma promíscua 
nas raves, onde me contou que já viu três morrerem esfaqueados.

O desamparo tem várias faces, muitas delas ocultas, e que estão 
encontrando na cultura da pós-modernidade abrigo ego-sintônico para sua 
expressão. Ao invés de provocar Indignação, título do capítulo anterior do 
texto de Khan citado [Outrage, Compliance and Authenticity], fatos como os 
descritos despertam escassa reação afetiva, na maioria das pessoas, ou 
essa tem pouca duração. Khan lembra no capítulo, em epígrafe, fragmento 
de Marjorie Brierley [Trends in Psychoanalysis], onde ela diz: “Precisamos 
de uma teoria lógica, mas não trabalhamos com teorias, e sim com impulsos 
e sentimentos. Assim, deveríamos verificar nossas teorias em referência 
constante ao nosso trabalho com afetos.”

A fugacidade das experiências seria outra característica da pós-
modernidade. O tempo sofreu dramática aceleração hoje em dia. O que 
comove, em imagens mostradas em cadeia de televisão nacional ou em rede 
mundial, como foi dito, dura pouco. Permanece o tempo suficiente para ser 
manchete de jornal ou pontos de vídeo-audiência aumentados nos institutos 
de pesquisa de audiência. Esses, por sua vez, geram recursos cada vez 
mais caros dos anunciantes. Talvez daqui a algum tempo os meninos do 
tráfico estejam outra vez esquecidos, ou os corruptos e corruptores da 
política voltem para as sombras e sejam reeleitos em futuro próximo.

O afeto de indignação pode ser um importante gatilho para se 
pensar uma ação possível, mesmo em tempos de desregulamentação. 
Bauman (idem) lembra o filósofo americano Richard Rorty, um 
importante questionador da contemporaneidade, quando propõe 
[Movements and campaigns  Dissent] como estratégia de ação uma 
'política de movimento'. Ele explica:
A associação a um movimento exige a capacidade de ver campanhas 
específicas por objetivos específicos, como partes de algo muito 
maior...A política não é mais apenas política, porém antes a matriz da 
qual emergirá algo como o “novo ser em Cristo” de Paulo ou o “novo 
homem socialista de Mao” - o estágio maduro da humanidade, que porá 
de lado a atual infantilidade. (...) Esse tipo de política presume que as 
coisas devem ser totalmente mudadas para nascer um novo tipo de 
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beleza. (...) Os intelectuais de nosso século distraíram-se das 
campanhas pela necessidade de 'colocar os acontecimentos em 
perspectiva'e pelo ímpeto de organizar movimentos em torno de algo 
inatingível, localizado no limite impossivelmente distante dessa 
perspectiva. Mas isso transformou o ótimo no inimigo do bom.  

A indignação apontada por Khan em seu texto vem ao lado e antes 
da 'conformidade' ou submissão. Esse último é um afeto e estado quase 
obrigatório nos momentos iniciais do desenvolvimento, pois o bebê não 
possui capacidades neurofisiológicas evoluídas o suficiente para iniciar uma 
ação complexa de afastamento, ou experimentar um afeto como o de 
indignação. Nós, adultos, podemos manter esse sentimento e nos engajar 
em algumas políticas de movimento, ou propô-las no âmbito de nossa 
atuação como psicanalistas, na clínica privada e nas Instituições.

De que modo podemos adaptar os conceitos elencados, 
considerados básicos para o entendimento e atendimento à clínica dos 
chamados pacientes difíceis e borderline ou com distúrbios na estruturação e 
integração do self, que fazem parte de um grande contingente na clínica 
atual? 

Winnicott dizia que nos casos em que podia fazer psicanálise, 
assim agia, e com os pacientes cuja clínica mostrava que haviam sofrido 
falhas graves no início de seu desenvolvimento, o setting deveria estar 
voltado para a criação de um ambiente de sustentação (holding) que 
permitisse a expressão do resultado das falhas. Essas podem ser de 
natureza de condutas reivindicatórias, às vezes de comportamento anti-
social, de afastamento, ou de aquiescência forçada no estilo falso self. De 
todos os modos, é muito importante poder ver o frágil e ferido paciente, ou o 
irado e descrente sujeito que reagiu às experiências traumáticas, 
freqüentemente sem qualquer percepção consciente desses temas. A idéia 
de Khan sobre 'amor ao ódio' e 'ódio ao amor' é uma ferramenta útil na 
compreensão de várias dificuldades que atravessam a relação intersubjetiva 
com esse tipo de pacientes.

Aplicação clínica
Recentemente tive oportunidade de iniciar o atendimento a uma 

senhora, encaminhada por um clínico em serviço de psiquiatria da 
Universidade onde trabalho. Em quadro de intensa angústia, foi medicada de 
saída pelo profissional que a encaminhou com ansiolíticos, atitude que está 
se tornando rotina na clínica. Mais e mais pacientes fazem uso de 
antidepressivos e ansiolíticos sem serem vistos por um especialista. Várias 
dificuldades resultam disso, pois sentimentos de ansiedade e de tristeza, 
imperativos na discussão e iluminação dos problemas passam a ser sentidos 
como insuportáveis e bloqueados pelos fármacos. A dor psíquica é 
anestesiada e os conflitos inconscientes ou dificuldades reais que a 
provocaram não podem ser entendidos, elaborados e, otimistamente, 
solucionados. Em conseqüência, os pacientes permanecem como os clones 
do 'Admirável Mundo Novo' de Huxley.

Em nosso encontro inicial ela respondeu à minha pergunta do 
porque estava tão desesperada, dizendo que seu problema era o filho de dez 
anos, que estava se comportando agressivamente na escola, tendo batido 
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com tanta violência em um colega, que a mãe levou o caso para o Conselho 
Tutelar. 

Ao ver sua idade - (52 anos) -, percebi que tinha tido seu filho com 
mais de quarenta anos e quis saber as circunstâncias em que havia casado 
e decidido engravidar. Disse que nunca tinha se interessado realmente por 
nenhum homem, e talvez por isso ninguém que ela achasse que valia a pena 
havia aparecido. Quanto à gravidez, disse que havia sido tranqüila “exceto 
por pessoas que diziam: você não tem medo de ter um filho sendo tão velha? 
Ele pode nascer com defeitos ou problemas mentais”.

O bebê nasceu saudável e foi calmo durante os primeiros meses. 
Foi amamentado até o oitavo mês, quando ela teve que retornar ao trabalho. 
Nesse ponto sentiu um desespero, sem entender o porquê, quando o bebê 
chorava à noite: “fui me sentindo desamparada, sem condições de ver a 
agitação de meu filho.” Passou a deixar o neném no quarto com o marido e 
foi dormir no do bebê. Depois de algum tempo inverteu a situação e passou a 
dormir em um colchonete, ao lado do berço, deixando o marido sozinho no 
quarto de casal. 

Nesse ponto começou a chorar e disse: “Eu sei que tenho culpa 
nisso tudo. Meu filho foi até diagnosticado como provável portador de DDAH, 
mas eu vi na Internet que faltavam vários sintomas em seu quadro.”

Continuou dormindo junto ao berço e depois perto da cama, o que 
faz até hoje. Quando o menino, com quase três anos, foi para uma creche, 
passou a usar mamadeira de maneira sôfrega, várias vezes por dia, e na 
relação com as outras crianças já começou a demonstrar um 
comportamento agressivo. Não gostava de compartilhar brinquedos e se 
irritava muito.

Essa atitude foi se acentuando até chegar à situação de agressão 
descrita antes, que causou seu encaminhamento para uma avaliação 
psiquiátrica para definir se o quadro apresentado por ele  seria compatível 
com sua manutenção em sala de aula. A hipótese de que seu filho fosse 
considerado incapaz para o convívio escolar a estava desesperando.

Decidi trazer esse caso por considerá-lo emblemático de vários 
conceitos que estamos discutindo. Quando lhe disse que achava que seu 
medo do filho ser recusado na sala de aula procedia, mostrou alívio, logo 
substituído por ansiedade intensa quando a convidei para formarmos, eu, 
ela e o marido, uma equipe para tratar daquela situação crítica. Eu lhe disse 
que parecia que seu filho havia crescido com uma quase completa 
incapacidade para aceitar limites, e que este fato parecia ter sido precipitado 
por sua decisão de deixá-lo com o pai, depois deixar o pai para ficar com ele 
e permanecer nessa situação até aquele dia. Disse-lhe que seria preciso 
começar a introduzir o não no vocabulário emocional de seu filho, saindo do 
quarto dele e voltando para o dela. Que o menino provavelmente reagiria 
com muita agitação e agressividade, mas era muito importante que ela e o 
marido se mantivessem firmes e unidos. Se fosse necessário eu me 
dispunha a atender seu marido também. Mostrou incredulidade quanto a 
essas idéias e muita ansiedade, chegando ao desespero. Em entrevistas 
posteriores junto com o marido, percebi que eles formavam uma dupla que 
poderia ser chamada de bizarra, com o marido apresentando atitude a 
maneiras afeminadas e dizendo não achar nada de mais estar sem ter 
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relações sexuais há vários anos. Reagiram com alguma hostilidade às 
propostas de discutirmos juntos aqueles temas, tentando promover 
concretamente a volta da esposa a seu quarto e libertando o filho de um 
'enactment' de tanta intensidade. O tratamento do menino sequer chegou a 
começar.

Quando Khan fala de 'amor pelo ódio', essa situação emocional 
talvez seja representada pelo conjunto das atitudes dessa mãe. O ódio a que 
Khan se refere está vestido de amor, de preocupação e dedicação 
completas. Nesse caso as causas prováveis para as atitudes da mãe não 
puderam ser determinadas. O bebê não pôde fazer mais do que se 
submeter, aceitar a imposição de uma situação. Um pouco mais à frente no 
desenvolvimento, já o vemos expressar de forma motora o resultado dessas 
ações, seguindo em progressão pelo que pode ser considerado um esboço 
de 'ódio ao amor'. Existe, como foi dito, aceitação silenciosa e cúmplice do 
marido que se cala e permanece só. No ponto em que este drama familiar se 
encontra, já vemos no menino uma atitude anti-social de agressividade 
excessiva, segundo Winnicott (1956) ainda como expressão de esperança 
de encontrar limites e ver restaurado um cenário onde o não seja oferecido 
como instrumento para o desenvolvimento emocional em etapas posteriores 
à dependência absoluta.

Outro exemplo do que pode ser um trajeto circular entre 'amor ao 
ódio' e 'ódio ao amor' pode ser visto na interrupção da análise por uma cliente 
minha (Belmont, 2004). 

Ela e sua irmã mais velha haviam sofrido abandonos seguidos por 
sua mãe, uma intelectual com um percurso científico de mais de vinte anos, 
chegando ao doutorado e seguidas pesquisas de campo fora de casa 
durante vários meses do ano. Durante o tempo de afastamento ficavam a 
maior parte do tempo sob os cuidados do pai, que muitas vezes também 
viajava para ficar com a mulher. Minha paciente lembrava que esperava pela 
chegada da mãe ansiosamente, pois sentia saudades e “tinha coisas 
importantes do dia a dia para discutir com ela e ouvir sua opinião. Ela 
chegava e na porta já gritava: 'estou muito cansada, não quero saber de 
problemas. Só quero falar 'abobrinhas'”. A paciente diz que sufocava sua dor 
e chorava por dentro.
Quanto tinha cinco anos e sua irmã dez, esta foi estuprada por um primo 
paterno, que na ocasião tinha dezoito. Sentiu profunda indignação, mas não 
pôde fazer nada porque seus pais, “para evitar mais problemas”, apenas 
exigiram que o agressor não freqüentasse mais sua casa ou os locais de 
reuniões familiares. Achou que eles eram covardes e haviam empurrado o 
caso 'para debaixo do tapete'. Diz ter se sentido culpada por não ter tomado 
conta da irmã.

Ao entrar na adolescência sentiu-se compelida a fazer uso de 
múltiplas drogas, viver situações de alto risco de vida e ter um 
comportamento promíscuo sexualmente, tornando-se uma 'pessoa 
hedionda', em sua definição inicial de si mesma.
Sempre defendeu sua mãe durante os meses iniciais de sua análise, 
mostrando ansiedade todas as vezes que nossa discussão se encaminhava 
para avaliar o ethos familiar. Vale também citar que sua irmã desenvolveu um 
quadro clínico gravíssimo, que colocou em risco sua vida. Quando estava 
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internada em UTI, sua mãe alegou não poder vir para estar com as filhas por 
estar defendendo 'importantes trabalhos científicos' (sic).
O quadro clínico de minha paciente, de uso compulsivo de drogas e idéias 
suicidas de grande intensidade, melhorou de maneira acentuada. 
Estávamos presenciando como que o nascimento de uma nova moça, que 
chegava ao consultório alegre e demonstrava grande intimidade comigo. Um 
dia, ao entrar no consultório depois de ter ido tomar um café no intervalo, a 
encontrei dentro de minha sala, sentada à minha espera. Disse que havia 
trazido um pedaço de torta para cantarmos juntos 'parabéns pra você', pois 
em sua casa 'só tinha ouvido cobranças. Você agora tem que fazer isso, 
melhorar naquilo' (sic). Aparentemente desconheciam ou não reconheciam 
nenhuma das mudanças feitas por ela. Eu lhe disse que o espaço da análise 
muitas vezes pode ser não apenas um local de renascimento, mas até 
mesmo de nascimento de uma pessoa, e que talvez isso estivesse 
ocorrendo com ela. Perguntei se ela não achava que encontrar pessoas que 
a entendessem hoje e com quem se relacionasse de modo profundo não 
poderia ser mais importante até do que ratificar a ausência de cuidados de 
seus pais. Aparentemente concordou, seguindo um trajeto de melhoras.

Chegamos então a um ponto de seu tratamento no qual as 
evidências de comportamentos de abandono haviam se acumulado, assim 
como a compreensão inicial do que Khan chamou de 'amor pelo ódio', ou 
seja, de sua proteção e defesa das atitudes dos pais, não conseguindo 'sentir 
nos ossos' as falhas que lhes haviam imposto. A partir daí mudou 
drasticamente de atitude e passou a mostrar agressividade e 'desacordo 
silencioso' comigo. A cumplicidade e intimidade anteriores foram 
substituídas por irritação. Imagino que nesse momento estivessem em plena 
atuação os afetos envolvidos no 'amor pelo ódio' e 'ódio pelo amor'. 

Na compreensão do primeiro, evidenciar as falhas dos pais parecia 
um ato de desamor, uma traição, ou talvez escondesse o medo mais 
profundo de pacientes com esse tipo de experiência. Mais difícil do que 
reclamar, odiar, agir de maneira destrutiva e ameaçar a si mesma e à família, 
pode ser reconhecer ter necessitado de amor e que ele lhe havia faltado. Em 
decorrência disso, experimentar amor na transferência, na intimidade de 
uma relação intersubjetiva, talvez significasse ameaça de reviver a 
possibilidade de novos abandonos e falhas. Talvez para a paciente tenha 
sido preciso caminhar  para o 'ódio pelo amor'.

Em ambas as situações clínicas ressalto a falta de uma presença 
paterna instauradora de limites e transmissora de segurança e proteção.

Bauman (1998) fala que: “Os mal-estares da modernidade 
provinham de uma espécie de segurança que tolerava uma liberdade 
pequena demais na busca da felicidade individual. Os... da pós-
modernidade provêm de uma espécie de liberdade de procura do prazer que 
tolera uma segurança individual pequena demais”.(p. 10)

Ele continua dizendo que pretende que seu livro seja uma 
contribuição à tarefa de construir um balanço 'financeiro' onde se leve em 
conta os créditos e débitos.

No 'balanço emocional' das relações do bebê com seu meio 
ambiente, é preciso que exista a clara noção de que o desamparado bebê 
conta apenas com o que lhe for fornecido por ele. Não existe autonomia para 
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mudar de casa ou escolher outros pais. Estes deveriam se dar conta da 
importância singela de sua tarefa, muitas vezes cansativa e frustrante, de 
cuidar de um bebê. Saberem que é através de sua dedicação e constância 
que o sujeito nascente pode ocupar seu lugar, estabelecendo um laço ético 
entre presente, passado e futuro. Se isso não ocorrer, pode ser que o bebê 
seja até mesmo 'esquecido', como aconteceu em São Paulo.

Lá, um pai, segundo as manchetes em rede nacional de televisão, 
por estar muito estressado, deixou um bebê dentro do carro fechado durante 
várias horas. No trabalho sentiu-se mal, resolvendo procurar ajuda médica. 
Depois de mais demora finalmente se deu conta do que estava acontecendo, 
mas era tarde. O bebê havia morrido desidratado, com queimaduras de 
primeiro e de segundo grau. O carro tinha vidros com película escura, o que 
não permitiu que alguém na rua visse o que ocorria e salvasse o bebê. Foi 
estarrecedor para mim perceber nas entrevistas sobre o caso uma clara 
tendência a 'absolver'antecipadamente o pai.

Uma delegada disse que ele é pessoa carinhosa e que estava tão 
assoberbado de trabalho ultimamente que tinha motivos para deixar o filho 
no carro. O bebê estava sendo comparado a um envelope velho, um celular 
ou algum outro objeto pequeno que realmente pudesse ser esquecido. O pai, 
muito traumatizado, contou com a compreensão da esposa, que achou o 
caso uma 'fatalidade inevitável'. O parecer da 'ciência' foi invocado, e um 
psiquiatra disse que casos de stress grave, realmente, podem causar falhas 
de memória. Assim, esquecer um lindo bebê louro em um carro fechado, 
causando sua morte, parecia algo plenamente justificado. No máximo um 
crime doloso, isso se uma pessoa sofrendo tanta dor fosse a julgamento. 
Não ouvi uma palavra a respeito do bebê. Este, com sua vida ceifada, não 
pôde ter a chance de chegar ao futuro. 

Lembro mais uma vez que ações  deste tipo necessitam de um 
'acordo' inconsciente entre pai e mãe, que pode até ser chamado de 
cumplicidade. Isso aconteceu nos dois casos clínicos citados.

Seguindo as idéias de Bauman, não é possível esperar que a tarefa 
de ter filhos e instaurar e permitir o seu desenvolvimento seja tarefa fácil, 
apenas com ganhos e sem perdas, ou que em sua exclusiva e fundamental 
relação com seu bebê “a mulher possa aprender a se expressar de forma 
moderna, liberada, desembaraçada, ou como uma dona de casa séria e 
cuidadosa,... através do “identikit” completo de um eu.” (Bauman, 1999:210)
Creio que ele se refira aos aspectos de simulacro e relações 'as if' tão 
característicos das relações na pós-modernidade. Não há lugar para este 
tipo de perfomance quando se trata de cuidar de um bebê, se o que se quer é 
que ele sobreviva física e emocionalmente.

No momento em que vivemos, mais do que nunca, é preciso 
compartilhar as tarefas de instauração do sujeito humano, a partir de uma 
escolha amorosa, compartilhamento de responsabilidades e aceitação dos 
limites imprecisos mas fundamentais entre o Eu e o Outro em coabitação.

Se essas ações de cuidar e permanecer cuidando forem tomadas, 
é possível que a constituição do sujeito signifique mais do que 'Uma longa 
espera' pela morte, ou um caminho inexorável e absurdo entre amor e ódio. 
Talvez possamos ajudar a colocar amor e ódio em seu devido lugar, mesmo 
em tempos de cólera.
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Resumo: A autora apresenta o corpo como construção cultural, sujeito a 
representações sociais distintas que direcionam a corporeidade e os 
conceitos do que é ter saúde e sentir-se saudável. Discute saúde não 

como ausência de sintomas, mas como autonomia do sujeito para poder 
se responsabilizar pelo cuidado consigo mesmo. Apresenta a dor 

muscular como sintoma com função preventiva, salientando a distinção 
entre músculo liso e estriado na percepção sensorial, na construção da 

organização corporal e na linguagem da dor, defendendo a dor muscular 
como um indicador de saúde e por isso, não deve ser eliminada antes de 

ser compreendida e identificada na consciência. 
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Abstract: The body is introduced by the author as a cultural construction, 
determined by distinct social representations directing the structure of 

body and the concepts of health and to be healthy. Absence of symptoms 
is not considered as health but the self-government and the capacity from 

the subject by the care with him.  The muscular pain is presented as a 
symptom with function of prevention, making distinction among smooth 
and striated muscles by the sensorial perception, by the construction of 

body organization and in the pain language, defending the muscular pain 
as a health indicator so, after is eliminated, the pain needs to be 

identificated and understood by the consciousness.

Keywords: pain, posture, psychosomatic, social representation.

* Fisioterapeuta, membro da Associação Brasileira de Medicina 
Psicossomática; Docente da Disciplina de Psicossomática no Curso de 
Fisioterapia da UNISA
Endereço para correspondência: elianebio@uol.com.br

Aprovado para publicação aos 25/05/2007 (? é esta data ?)

190



 DOR MUSCULAR: UM INDICADOR DE SAÚDE

“O que é um corpo, já que não se reduz à idéia que fazemos 
dele, além da matéria e da forma de que se compõe?
O que é o prazer, já que se trata de algo mais que ausência de 
sofrimento?”

Michel Onfray

A visão psicossomática inclui-se entre outras linhas de prevenção e 
promoção da saúde que discutem o modelo teórico-prático centrado na 
doença. O chamado “setor saúde” tem sido responsável pelo atendimento à 
doença, porém a simples eliminação ou ausência da doença não implica 
necessariamente, em presença de saúde. Mas é, sem dúvida no setor saúde 
que se situa o embate entre as diferentes visões da saúde e da doença1.

A mobilidade dos conceitos e seus deslocamentos atualizam as 
práticas de saúde, fazendo rever atitudes e terapêuticas. Por exemplo, a 
insuficiência do conceito de saúde delimitado somente pelo marco biológico. 
Atualmente, a definição de saúde se amplia para a questão da autonomia 
dos sujeitos e coletividades para estabelecer normas para suas vidas, 
formas de lidar com as dificuldades, limites e sofrimentos, possibilidades de 
satisfação de suas necessidades e desejos, co-responsabilidade pelo 
cuidado consigo mesmo, com o outro e com o ambiente, modos de viver que 
não fragilizem os processos de gestar a vida 2.
 A saúde é um dos bens sociais mais valorizados, tanto na 
perspectiva individual quanto coletiva. Entretanto, é importante reconhecer 
que o processo saúde-doença é fenômeno complexo envolvendo 
determinações biológicas, psicológicas, econômicas, sociais e culturais e, 
portanto as ações em saúde, além das técnicas especializadas, envolvem o 
desafio do saber multidisciplinar 3,4 . 

Sabemos que os conceitos de “ser saudável” ou “ter saúde” são 
amplamente determinados pelos valores culturais e pelas transformações 
geradas pelos movimentos sociais dentro de cada cultura. 
        Tanto a cultura quanto a saúde determinam nossa existência, na 
mesma medida que somos capazes de reagir, interagir, co-produzir e 
modificar a força cultural que atua sobre nós. Dependendo de como a 
pessoa se apropria da cultura e de seus valores, estabelecem-se as linhas 
que compõem a sua apreensão, suas escolhas terapêuticas e cuidados 
pessoais 5.  

Como defende Foucault, cada cultura define de uma maneira que 
lhe é particular o domínio dos sofrimentos, das anomalias, dos desvios, das 
perturbações funcionais, dos distúrbios de conduta 6 . 

Assim se dá na apreensão do corpo: os valores culturais de cada 
época, de cada território geopolítico, determinam a compreensão e o lugar 
do corpo saudável, bem como a interpretação dos sintomas físicos, das 
queixas corporais, entre elas, as dores musculares, que acometem 
maciçamente o ser humano de todas as culturas, de qualquer nível social. 

O corpo tem caráter universal na sua realidade anatômica e 
fisiológica, se individualiza através das construções subjetivas que marcam 
sua forma e delimitam um mundo interno próprio e inevitavelmente submete-
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se à moldagem da cultura. As possibilidades de experiência, expressão e 
vivência com o corpo são particulares de cada cultura.  O corpo é referencial 
dos costumes culturais: o que é tido como permitido ou proibido; os valores 
estéticos para homens e mulheres; os adornos ou transformações da forma; 
os comportamentos “corporais” aceitos e rejeitados; o contato físico; as 
disciplinas higienistas; os modelos de saúde.    .

Portanto, o valor, a busca e a escolha terapêutica para a 
sintomatologia músculo-esquelética, envolvem, além do lugar da 
corporeidade na constituição psicossomática do indivíduo, a representação 
social do corpo em dado momento histórico e em cada meio cultural.

Corpo e representação social

As redes de comunicação informais e as mídias, são determinantes 
na construção de versões e significações dadas ao corpo no campo do 
chamado “conhecimento leigo ou do senso comum” e acabam apontando 
para a  interface do psiquismo individual com o social, na medida que 
refletem a vida mental, individual e coletiva7. 

O corpo, que já representou o símbolo entre o público e o privado 
(no vestuário, no comportamento), hoje está exposto como mercadoria de 
valor econômico, é objeto de grandes investimentos estéticos e da indústria 
cosmética. Aparentemente parece ser uma valorização do status do corpo, 
expressa nas técnicas de aprimoramento, desempenho e modelagem física, 
porém a serialização das formas e valorização da imagem (do parecer ser) 
demonstra emergir representações para fins utilitários e de consumo, que 
banalizam os conteúdos subjetivos do corpo, destroem o espaço interno 
individual e aumentam as representações do corpo como aparência. 

Por outro lado, a crença na ciência e seus poderes, característica 
da modernidade, a expansão das tecnociências e da farmacologia, têm 
gerado conhecimentos que induzem representações do corpo ligadas a 
utopias de perfeição da forma, de envelhecimento sem perdas físicas, de 
eficácia e produtividade como parâmetros de saúde, de que atividade física e 
juventude são sinônimos de felicidade ou de vida sem conflito.

A cultura moderna, embalada pelas façanhas da ciência, de um 
lado promete onipotência e de outro gera a suspeita de incompetência para 
os mais corriqueiros atos da vida. Como diz Rosiska Darcy Oliveira 8, “já não 
é mais possível comer sem nutricionista, andar sem personal trainer, amar 
sem conhecer 100 maneiras de enlouquecer seu amante” 

Essas novas dimensões da corporeidade e da representação 
social do corpo, formulando identidades, carecem de elaboração 
consciente, pois é nesse contexto que o corpo adoece, faz sintomas, dói e 
sofre.

Dor muscular

A dor, além de fenômeno neurofisiológico, quantificável, 
qualificável e classificável, é sintoma que envolve o profissional de saúde 
com a subjetividade do sujeito.

A musculatura estriada responsável pela motricidade e plasticidade 
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do corpo frequentemente manifesta sua presença através da dor.
A dor advinda de músculos lisos denota percepções viscerais de 

desconforto em algum sistema ou aparelho ou se referem a distúrbios 
funcionais ou patologias já instaladas. 

 A fisiologia das fibras musculares lisas e estriadas determina que:
1º) os músculos lisos, que revestem as estruturas viscerais, não devem ser 
percebidos sensorialmente; a sua ação autônoma não envolve a 
consciência
 (ao contrário, são representantes diretos do inconsciente), e quando seus 
sinais se tornam perceptíveis, denotam que funções fisiológicas estão 
comprometidas, ameaçando a homeostase do meio interno, sejam as 
causas orgânicas ou emocionais; portanto, a percepção da presença do 
músculo liso é um indicador de risco para a saúde.
2º) os músculos estriados exigem comandos voluntários para estruturar o 
movimento e gerar movimento na construção da identidade e da vida 
relacional; a musculatura estriada constrói a forma do corpo, possibilita ou 
limita a experiência corporal, determina a qualidade da relação forma-
conteúdo, operacionaliza o agir no mundo e constitui um dos territórios 
sensoriais onde se estrutura a psique. A ação dessa musculatura só se 
realiza a partir de ordens  neurais voluntárias que nascem na intenção do 
gesto, isto é, na subjetividade. 
 Entramos, portanto, no território da motricidade humana, que é 
sempre psicomotricidade, dado o seu caráter subjetivo e pessoal.

Portanto, se as ordens para o movimento, para a colocação 
postural são dirigidas pelo desejo consciente de agir, a atitude psicomotora 

9torna-se harmônica, em coordenação motora . Se as ordens são 
inconscientes, a musculatura correta não é acionada ou o trabalho muscular 
fica em sobrecarga e o tônus muscular entra em tensão excessiva, arrasta as 
articulações em má posição, altera a forma, congestiona o fluxo circulatório, 
compromete a respiração, levando toda a organização postural para o 
desequilíbrio. A resposta da musculatura estriada ao seu uso 
antifisiológico chama-se dor.

A dor muscular é um sinal evidente de disfunção da coordenação 
motora, do uso inconsciente da motricidade voluntária, de distúrbio na 
estrutura do movimento e por conseqüência, na organização corporal. 

Sabemos que a dor muscular pode aparecer não como processo 
primário, mas para indicar a presença de morbidades que acabam por se 
manifestar com dor muscular. Por exemplo, uma cervicalgia crônica, através 
da qual se descobre uma neoplasia como diagnóstico principal.    

Discutiremos aqui a dor muscular que tem como causa o 
comprometimento primário da musculatura estriada, sem desconsiderar a 
necessidade da pesquisa diagnóstica de entidades mórbidas.

A dor muscular é uma percepção sensorial necessária para 
ganhar-se consciência da dimensão objetiva e subjetiva do corpo e dos 
ajustes osteomusculares, exigidos pela adaptação constante às 
demandas do mundo interno e externo.

Pensando que o viver cotidiano exige adaptações, mudanças de 
direção, permanências prolongadas, envolve estimulação sensorial 
permanente, negociações intermitentes entre dever e prazer, trabalho e 
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lazer, conflitos entre transgressão e obediência,  reconhecimento do desejo 
verdadeiro e de demandas internas manipuladas pela cultura, escolhas em 
torno de ser criativo ou ser repetitivo, o exercício com o outro e com as 
diferenças, com as frustrações e satisfações, com as feridas da alma e a 
necessidade de aconchego afetivo, além de um espaço interno onde seja 
possível descansar, como é possível o corpo viver sem ajustes e 
portanto sem os sintomas desses ajustes? 

Dor muscular como indicador de saúde

A dor muscular é expressão. Expressão é sempre subjetiva. Para 
torná-la comunicação é preciso objetivá-la.

Ao pensarmos na dor como linguagem, a questão que se apresenta 
é: qual é a fala da dor muscular? Do que fala a dor, quando se apresenta no 
corpo físico?  O que comunica?

Assim como na expressão verbal, manejar os signos e códigos 
presentes na linguagem é que permite expressão e comunicação; decifrar a 
dor muscular permite ampliar a comunicação do sujeito com ele mesmo, a 
partir de seu corpo.

A dor muscular remete, inevitavelmente, a pessoa a uma 
experiência com o próprio corpo, mesmo que na pior das hipóteses seja 
somente para situar a queixa e escolher a terapêutica e o profissional de 
saúde. 

A origem da dor muscular é sempre inconsciente, pois se trata do 
uso não-consciente do corpo e do movimento. Conteúdos sensoriais e 
emocionais da história pessoal, mais ou menos inconscientes, também 
estão presentes, mas não basta estabelecer a relação psique-soma, é 
preciso estabelecer a relação pensamento- psique/soma, pois  a 
consciência   determina a ação da musculatura estriada. 

A dor muscular fala à percepção sensorial do sujeito, fala às 
estruturas neurais que a registram, estabelece relações sinápticas para que 
sejam identificadas as emoções que a dor desperta ou que já estavam lá 
para serem descobertas e nomeadas, chegando ao pensamento e 
finalmente à consciência 10. A dificuldade na percepção sensorial da dor 
como algo pertencente ao sujeito e construída inconscientemente na 
musculatura estriada cria a primeira dissociação entre corpo e consciência 
(e a dor vai perdurar).
 Sabemos que não basta sentir a dor para saber nomear a emoção e 

10os sentimentos subjetivos envolvidos, exige-se consciência e Self  .
A dor muscular remete, portanto, o sujeito a resgatar a percepção 

sensorial (da dor e do corpo), a compreender via pensamento como ela foi 
criada, em paralelo à experiência de desconstrução do caminho muscular 
que gerou o sintoma, ganhando consciência dos gestos inconscientes e 
seus significados e reconstruindo conscientemente a ação muscular.   

A dor muscular também remete o sujeito a perceber que “somos 
incapazes de impedir uma emoção; o que se consegue adquirir é a 
capacidade para disfarçar as manifestações externas de emoção, sem 
jamais poder bloquear as mudanças automáticas que ocorrem no meio 

11interno e na musculatura estriada” 
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A dor muscular deixa de ser ameaça se passa a ser compreendida 
como meio de acesso a gestos inconscientes que querem e podem emergir 
para consciência. Tem, portanto, uma função de prevenção, por promover o 
contato com a consciência de si mesmo e refazer percursos.

Lembremos também, como os mecanismos de defesa do ego  
usam a musculatura estriada para terem eficiência na proteção do que não 
pode ser sentido (“paralisando a respiração”, bloqueando a expressão 
gestual). O quanto a musculatura estriada guarda memórias conscientes ou 
inconscientes, dos imprints sensoriais prazerosos ou traumáticos, os que 
podem ser lembrados ou os que não devem ser revisitados, mas que podem 
ser acionados a qualquer momento, num encontro terapêutico, na 
massagem, num alongamento, num perfume, numa fala, numa música, etc.

A dificuldade na relação sensação-emoção-pensamento não 
perpetua a sensação de dor, pois dispomos atualmente de recursos 
fisioterápicos e farmacológicos potentes para eliminar rapidamente  a dor, 
mas o que permanece registrado no caminho neural e muscular é a intenção 
do gesto inconsciente, que continuará atuando enquanto a consciência não 
fizer seu trabalho de integração. 

Por outro lado, as dores musculares sempre estarão presentes, 
dado a constante necessidade adaptativa físico e psíquica, pois é através 
dessa linguagem que o repertório da subjetividade se atualiza ao longo do 
processo de amadurecimento.

Considerações finais

O corpo, a dor, o sofrimento, o sujeito se entrelaçam e ganham 
representações sociais distintas, abordagens terapêuticas múltiplas.  

O conceito de saúde na visão psicossomática não se define apenas 
pelo que deve ser evitado, controlado, mas passa pelo que deve ser 
compreendida no processo saúde-doença.

A dor muscular é sintoma benigno; antes de ser eliminada precisa 
poder revelar o corpo, o sujeito, seu mundo interno e sua subjetividade, em 
sensação, emoção e linguagem. Se for eliminada sem permitir integração e 
consciência perde seu caráter preventivo e de promoção de saúde. 

Ao comunicar a presença de um corpo que sente, tem conflitos, 
age, reage, pensa, lembra, esquece, sofre, se movimenta, a dor muscular é 
um indicador de saúde.

Concluiremos citando Le Breton, para quem “toda dor, mesmo a 
mais modesta, induz a metamorfose, projeta uma dimensão inédita da 
existência, abre no homem uma metafísica que transtorna o ordinário de sua 

11relação com os outros e com o mundo .” 
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UM OLHAR SOBRE O DOENTE DO FÍGADO

A Glance Over Liver Disease
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Todas as coisas já foram ditas, mas como ninguém 
escuta é preciso sempre recomeçar. André Gide.

Resumo: Neste artigo o autor rememora aspectos da mitologia 
relacionados ao fígado, registrada na tragédia Prometeu Acorrentado, de 

Ésquilo, as representações históricas do fígado como repositório de 
conceitos e crenças, sua conexão funcional com os demais órgãos e 

sistemas; sumariza as novas questões e as novas terapias, salientando a 
necessidade dos profissionais de saúde avaliarem os processos 

biopsicosociais do adoecer à luz de um melhor conhecimento das 
imensas representações das doenças hepáticas para o ser humano.
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Abstract: In this paper the author expose some features about mythology 
related to the liver, registered in the Esquilo' s tragedy, Chained 

Prometheus, the role of the liver as repository of concepts and beliefs, it's 
functional connection with all organs and systems; summarise the new 
therapies and new questions, signaling the need of health workers to 

understand the biopsychosocial processes in individuals who fall ill, and  a 
best knowledge of the immense representations saw in human liver 

disease.
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I. O MITO DE PROMETEU
Presentes em todas as culturas, os mitos situam-se entre a Razão e 

a Fé, sendo considerados sagrados. Em qualquer civilização, encerram 
fenômenos básicos da vida como o Amor, a Morte, o Tempo ou relacionados 
à natureza, apresentando um mesmo valor simbólico. 
Os principais tipos de mito referem-se à origem dos deuses, do mundo e ao 
fim das coisas. Distinguem-se os que contam o nascimento dos deuses, a 
criação do mundo e os que explicam o destino do homem após a morte, entre 
outros.

O mito de Prometeu, inseparável da questão da origem do fogo, 
situa-se entre os mais antigos e universais, pois encontramos seus 
equivalentes nas mitologias indiana, germânica, céltica, eslava. O fogo 
significava a matéria-prima alquímica que originava e fortalecia a inteligência 
e a sabedoria, fazendo com que os homens se diferenciassem dos animais.
Prometeu pertencia à estirpe dos Titãs, descendentes de Urano e Gaia, 
inimigos dos deuses olímpicos. Quando transgrediu a lei de antigos deuses e 
roubou o fogo para a humanidade, outorgando-lhes a civilização e as artes, 
sua punição foi brutal. 

O poeta Hesíodo relatou, em sua Teogonia, como Prometeu se 
apossou do fogo escondido no Olimpo para entregá-lo aos homens. Do limo 
da terra fez um homem e roubou uma fagulha do fogo divino a fim de dar-lhe 
vida. 

Para castigá-lo, Zeus (Júpiter) enviou-lhe a bonita Pandora, 
portadora de uma caixa que, ao ser aberta, espalharia todos os males sobre 
a Terra. Como Prometeu resistiu aos encantos da mensageira, Zeus 
acorrentou-o a um penhasco, o Monte Cáucaso, onde um abutre devorava 
diariamente seu fígado, que se reconstituía tão rapidamente quanto havia 
sido devorado. Lendas posteriores narram como Hércules matou a águia e 
libertou Prometeu. 

Na Grécia, havia altares consagrados ao culto a Prometeu, 
sobretudo em Atenas. Nas lampadofórias (festas das lâmpadas), 
reverenciavam-se ao mesmo tempo Prometeu, que roubara o fogo do céu, 
Hefesto, deus do fogo, e Atena, que tinha ensinado o homem a fazer o óleo 
de oliva.

A tragédia Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, única parte 
sobrevivente de uma trilogia que teria, na ordem de apresentação, Prometeu 
Acorrentado, Prometeu Libertado e Prometeu Portador do Fogo, foi a 
primeira a apresentá-lo como um rebelde contra a injustiça e a onipotência 
divinas, imagem particularmente apreciada pelos poetas românticos, que 
nele enxergaram a encarnação da liberdade humana, que leva o homem a 
enfrentar com orgulho seu destino.

Nós, meros mortais, não possuímos fígados com tamanha 
capacidade regenerativa, porém o mito captura bem o importante potencial 
do corpo humano para reconstruir-se, assim como o da alma humana para 
enfrentar com orgulho o seu destino. Felizmente para Prometeu, cujo nome 
lembra promessa, mas que etimologicamente também significa o que é 
previdente, o seu fígado era bem preparado para sua renovação diária. 

De fato, o fígado é um dos órgãos humanos com maior capacidade 
de regeneração. Houvesse o abutre escolhido um órgão diferente, o coração 
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por exemplo,  certamente o herói mitológico não sobreviveria à sua 
provação. Isso demonstra que o potencial de regeneração de certos tecidos 
é diferente de outros.
O que determina o potencial de regeneração de um tecido que é agredido e 
adoece? Qual seria o equivalente para os processos anímicos no ser dito 
saudável ao adoecer e se reconstruir?

O fígado herdou o singular papel de repositório de conceitos e 
crenças. Mais que no passado histórico da medicina, estes se acumularam 
na memória cultural das civilizações.

Sede da alma e das emoções, expresso nos vocábulos cólera, 
melancolia, hipocondria. Víscera inventariada por antigos hepatoscopistas 
de divinos poderes, que na antiguidade previam o futuro individual ou de uma 
nação pelo sacrifício e exposição do órgão de animais. 

Ou, como no mito, constituindo parte indestrutível e regenerável de 
um todo, conferindo sobrevivência ao castigo - condição dos fortes, e 
imortalidade - pretensão dos homens.  Ou ainda, como apanágio popular da 
maioria dos sintomas referidos, não só ao aparelho digestivo como a outros 
inespecíficos e ambíguos. 

II. O fígado, grande culpado?
A pesquisa, a produção científica mundial e o investimento 

econômico no campo das áreas afins da hepatologia são significativos. O 
estudo do fígado, órgão dos mais complexos do corpo humano, é palmilhado 
por gerações de hepatologistas até nossos dias, na pesquisa de sua 
intrincada morfologia e variadas funções. 

Sua conexão funcional com os demais órgãos e com as áreas de 
domínio morfo-funcionais, físico-químicos, metabólicos, imunes, genéticos, 
microbianos e virais, dentre outros, põe o seu estudo na condição de área 
multidisciplinar do conhecimento. 

Além disso, os conceitos e crenças depositados no fígado 
acumularam-se na memória cultural arcaica ou hodierna da humanidade, 
mais que no passado histórico da medicina. Assim, justifica-se a culpa que 
lhe é imposta, quando de sintomas muitas vezes relacionados ao tubo 
digestivo ou a outros órgãos.

No entanto, o adoecimento, processo complexo cujo curso é 
determinado pela interação de diversos fatores, pode dirigir-se para 
qualquer órgão ou sistema. A eclosão de afecções orgânicas muitas vezes é 
o resultado da incapacidade de manifestação das tensões internas do 
indivíduo, e o fígado, com sua complexidade, pode também sofrer as 
conseqüências desses conflitos.

III. Doenças hepáticas mais freqüentes e breve história natural
As doenças hepáticas podem iniciar-se e evoluírem sem promover 

sintomas, ou, podem ocorrer sintomas e/ou sinais ditos inespecíficos, ou 
seja, não correspondem àqueles classicamente imputados ao fígado, como 
por exemplo, a icterícia (pele e mucosas amareladas). Muitas delas 
instalam-se e progridem silenciosamente, manifestando-se já de forma 
grave. Muitas vezes os indivíduos são oligossintomaticos. 

Existem doenças de caráter essencialmente agudo e autolimitado, 
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como a maioria dos casos de hepatite por vírus A. Outras formas se 
expressam abrupta e agudamente e ensejam evoluções muito curtas e 
graves, onde a insuficiência hepatocelular está na raiz da falência de vários 
órgãos e sistemas para as quais o transplante hepático é terapêutica 
inevitável.

As hepatites B e C, podem tornar-se crônicas e evoluir para a 
cirrose e o carcinoma hepatocelular. A hepatite C crônica é atualmente, em 
todo o mundo, a principal causa de transplante hepático. 

A doença hepática induzida pelo álcool, conseqüência da adição e 
dependência de uma droga considerada socialmente lícita, tem 
repercussões nas esferas psicogênica, existencial e social. Atinge também 
outros órgãos e no fígado se manifesta em quadros agudos pouco 
valorizados ou percebidos pelo indivíduo ou familiares. Manifesta-se em sua 
maioria já em estados crônicos, que remetem à procura do médico na etapa 
de cirrose hepática constituída.

Ocorrem ainda diversas outras doenças de caráter crônico, como 
as hepatites auto-imunes, as doenças de depósito, a doença hepática 
gordurosa não alcoólica, distúrbios herdados ou inatos do metabolismo, as 
colestases e outras. Muitas dessas doenças também podem evoluir para a 
cirrose e câncer de fígado.

IV. Representações da doença hepática
Tendo caráter insidioso e diante da complacência hepática, o 

momento de consciência da doença geralmente apanha o indivíduo de 
surpresa. Na maior parte das vezes, causa espanto estar sem sintomas e 
saber do médico que possui um grau avançado de deterioração hepática. 

Por outro lado, o desabrochar do sinal ou sintoma mais grave como 
icterícia, prurido cutâneo, hemorragia digestiva, ascite, e encefalopatia 
produz temor e desespero ao doente. Os achados muitas vezes fortuitos de 
uma cirrose hepática ou de um carcinoma hepatocelular apavoram a 
maioria. Todos estes funcionam como fatores que restringem a qualidade do 
viver e ameaçam a vida.

No processo evolutivo que constitui a história natural de muitas 
doenças hepáticas, além da cronicidade, os doentes têm a enfrentar o uso 
de medicamentos muitas vezes com efeitos colaterais importantes, ou de 
alto custo. Além disso, a diminuição da qualidade de vida, por diversos 
fatores, interfere na vida normal.

Ressalte-se ainda que algumas doenças hepáticas são adquiridas 
por transgressão dos cânones dos bons costumes, não somente na 
sociedade primitiva não medicalizada, mas também na sociedade 
medicalizada de hoje. 

Cite-se o uso abusivo do álcool, as transgressões alimentares 
resultando em distúrbios metabólicos e obesidade, a vulnerabilidade à 
contaminação viral nas práticas sexuais consideradas de risco, a liberação 
sexual através das múltiplas parcerias, na hetero e na homossexualidade; o 
uso de drogas ilícitas, sobretudo quando há compartilhamento de canudos 
para aspiração de inaláveis ou de seringas para injetáveis; os costumes 
como a utilização de piercings, tatuagens, tanto quanto nos procedimentos 
invasivos para fins cosméticos ou terapêuticos, realizados sem os devidos 
cuidados. 
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Ao longo do tempo, ocorreu uma tendência ao aumento desses 
atos, principalmente em jovens. O caráter atual de endemia e epidemia das 
hepatites crônicas B e C remete ao conceito antigo da doença como punição 
ou castigo. Equipara-se e ao que ocorreu inicialmente com os portadores do 
HIV, acrescendo-se ainda o fato de serem significativos os casos de co-
infecção entre o HIV e estes dois vírus. 

Após o controle do sangue e dos hemoderivados a partir de 1993 no 
Brasil, os casos que emergem são mais expressivos pela transmissão 
sexual, entre os portadores do vírus da hepatite B e pelo uso de drogas ou 
inoculações acidentais ou não, na hepatite C. Não se deve omitir que a 
transmissão materno-fetal do vírus B é um problema em áreas de maior 
endemicidade, representando uma provocação à imunização. 

Se às doenças virais acrescentarmos as mortes por doenças 
crônicas do fígado e cirrose associadas ao uso de drogas e ao abuso do 
álcool, obteremos, uma gama de patologias hepáticas induzidas por 
comportamentos de risco, aqueles onde a compulsão e a sofreguidão pelos 
excessos misturam-se ao prazer. 

Há ainda a repercussão que advém de outros processos em que o 
fígado também se manifesta - o fígado reacional dos processos sistêmicos, 
congestivo dos processos cardiovasculares, gorduroso no diabetes e 
obesidade, das hepatites tóxicas, medicamentosas, envenenamentos, 
doenças auto-imunes, colangites e de outras doenças biliares. 

O fígado na esquistossomose mansônica e na desnutrição crônica 
dizem das condições de desvalia das gentes. O das metástases tumorais de 
outros órgãos, da sua imensa interconexão. O carcinoma hepatocelular, do 
desafio e da esperança.

Um aspecto a ser considerado são as manifestações 
neuropsiquiátricas que acompanham as doenças hepáticas, como a 
encefalopatia, muitas vezes despercebida em consultas excessivamente 
rápidas, quando se pode confundir alguns sinais sutis que denunciam a 
origem hepática de alguns sintomas como insônia, desorientação  esta às 
vezes mínima, quase imperceptível, mas que não escapam ao profissional 
atento. 

Passa-se então, engano relativamente comum, a considerar 
aquele um indivíduo portador de doença neuropsiquiátrica, prescrevendo-se 
ansiolíticos ou antidepressivos que pioram sua condição hepática 
subjacente. Além disso, alguns medicamentos utilizados no tratamento das 
hepatites B e C, como o interferon, podem induzir a depressão ou ativá-la, 
caso seja pré-existente.

Contudo, outras representações, não somente as restritas ao 
domínio das doenças hepáticas e suas conexões, nos são trazidas pelo mito 
aqui referido.

Como vimos, elas falam em sagrado, razão, amor, tempo, morte, 
destino do homem, inteligência e sabedoria, conhecimento, civilização, 
transgressão, punição, outorga, devora, reparação, imortalidade, castigo, 
sedução, disseminação dos males,  resistência à sedução, promessa, 
previdência, rebeldia, injustiça, da onipotência e liberdade humana. 

A violência no ser humano, é um fenômeno complexo. É também 
uma manifestação de autodestrutividade,  sendo o indivíduo, ao mesmo 
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tempo, agente e paciente. Isso envolve o entremear dinâmico entre 
inúmeras variáveis de cada um e do seu cotidiano. Na prática, porém, é difícil 
determinar a intencionalidade autodestrutiva de muitos comportamentos. No 
entanto, não se pode mais negar a importância da vertente inconsciente nos 
diversos modos de andar a vida.

Muitos indivíduos são esclarecidos, têm informações que lhes 
indicam os riscos, assim mesmo, escolhem enfrentá-los. Às vezes, a 
ambivalência inconsciente leva à transgressão, e, uma vez esta realizada, 
conflitos envolvendo culpa, remorso e castigo podem emergir em alguns, 
fazendo-os muitas vezes considerar natural o adoecer em conseqüência de 
seus comportamentos. 

No entorno de alguns, até as pessoas de sua convivência próxima 
quase que aceitam isso com naturalidade, considerando a doença um 
castigo à transgressão; mesmo a morte, o último e maior de todos os 
castigos, pode ser pensada como um apanágio dos erros.

Na modernidade, a morte tornou-se selvagem, quase um fato a ser 
negado, apesar de ser a única certeza dos humanos. Diferentemente dos 
medievais, passou a ser solitária e aflitiva, além de negada, confinando-se o 
doente em centros de terapia intensiva. Muitas vezes é encarada como uma 
fatalidade obscena, contra a qual deve-se lutar até o último minuto,  no intuito 
humano de querer o controle absoluto do seu destino. 

Até há algum tempo, a morte era o destino certo e impossível de 
controlar dos doentes graves do fígado. Mas, das pesquisas surgiram o 
transplante hepático e já se realizam terapias com células-tronco, numa 
onda contrária à aceitação da morte. 

E novas questões surgiram, como por exemplo o fato de ter um 
fígado alheio em seu corpo. O acompanhamento dos doentes candidatos ao 
transplante de fígado, além de lidar com preocupações, ansiedades e 
medos, também faz emergir questões relacionadas à aceitação da doença 
grave, à rejeição interior de um órgão estranho a si, à culpa de desejar a 
morte de alguém para sua sobrevivência e à consciência de ser o único 
método viável para evitar a morte. 

Uma vez transplantado, o indivíduo pode sentir isolamento, 
dependência e depressão, além de instabilidade emocional, pois, além do 
grande evento cirúrgico, inúmeras medicações são utilizadas, com diversos 
efeitos colaterais, necessitando de adesão ao tratamento. 

Há ainda a questão da possibilidade de rejeição do órgão, a 
mudança na qualidade de vida e nas relações familiares e com o trabalho, 
remetendo a novas situações a enfrentar.

O transplante hepático veio pois, ampliar o espectro das 
representações relacionadas às doenças hepáticas. 

V. Papel dos profissionais envolvidos com os doentes do fígado
 Todas estas considerações nos remetem à necessidade de 
relembrança da relação médico-paciente. Estas observações podem nos 
ajudar a perceber a complexidade do tema, impelindo-nos a um estudo mais 
aprofundado dos eventos, situações e indivíduos envolvidos na abordagem 
das doenças hepáticas. 

Vimos também que, quando da encefalopatia, mesmo em fases 
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muito iniciais, apenas um olhar mais atento do profissional, e o diagnóstico 
correto é estabelecido e o tratamento o mais adequado. O reconhecimento 
de estados depressivos, latentes ou não, induzidos ou ativados por 
antivirais, é de fundamental importância para a condução dos hepatopatas. 

É, portanto, fundamental o compromisso do profissional no 
sentindo de contribuir para a construção de um ambiente propício para que 
possa emergir a teia de articulações entre o mundo interno do indivíduo que 
lhe chega como paciente, e todos os fatores externos, incluindo os sociais e 
culturais. 

Coma hepático - Sumário de antíteses
Exasperações de Prometeu

Lapsos, excitação, euforia, insônia, hipersônia
Desacordo entre intenção e gestos  apraxia.
Apatia , lentidão,
Sonolência, quase preguiça.
Sono, quase descanso.
Estupor, suspensão de contato, assombro...
Coma profundo, profundo sono, quase morte, quase descanso.
Coma: intervalo musical entre duas notas inarmônicas
Dó sustenido
Ré bemol
parte luminosa em redor do núcleo dos cometas.
Voar, adejar, asterix
Arreflexia, adeus, aceno, prenúncio.
Mania: infinda vida 
Depressão: finitude  inexorável
Encefalopatia
“Foector hepaticus”: odor de conflitos
Ruptura de convivência: cérebro e vísceras.
Esmero de conflitos
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RESENHA DE LIVROS

IDENTIDADE MÉDICA
Júlio de Mello Fº (org.).
Casa do Psicólogo (Ed.).
393 páginas- R$ 51,00

Júlio de Mello Fº lançou mais uma obra de fôlego sobre um tema de 
grande valia para médicos, estudantes de medicina e profissionais e 
estudantes da área da saúde. Neste livro Júlio de Mello escreve dois 
capítulos e organiza a colaboração de dez importantes autores. Identidade 
Médica contem dez capítulos escritos por Abram Eksterman, Adolpho 
Hoirisch, Ana Lúcia de Abreu Hirsch Villela, Avelino Luiz Rodrigues, Davi 
Epelbaum Zimerman, Eduardo Conte Póvoa, Elisa Maria Parahyba 
Campos, Felipe de Medeiros Tavares, Fernando Pardini e Sandra Torres 
Serra, com prefácio de Luiz Roberto Millan. Por ordem de publicação os 
seguintes capítulos compõem este livro: Ser Médico-Implicações Históricas 
e Antropológicas (Adolpho Hoirisch); O Ensino Da Psicologia Médica 
(Abram Eksterman); A Vocação Médica e o Curso Médico (Júlio de Mello Fº); 
O Desenvolvimento da Identidade Médica (Ana Lúcia Abreu Hirsch Villela); 
Tutoria e a Possibilidade de Construção da Identidade Profissional (Sandra 
Torres Serra); Identidade Médica: o Normal e o Patológico (Júlio de Mello 
Fº); A Importância do Sentimento de Identidade dos Profissionais de Saúde 
Mental (Davi  Zimerman); Identidade Médica,Ética e Iatrogenia (Felipe 
Tavares); O Burnout no Exercício Profissional da Medicina (Avelino 
Rodrigues,Elisa Maria P.Campos e Fernando Pardini) e Corporativismo e 
Medicina Contemporânea (Eduardo Póvoa).
Fazemos nossas as palavras de Luiz Roberto Millan transcritas do prefácio 
deste livro “... No momento em que o médico vive uma grande crise de 
identidade, este livro oferece uma oportunidade para que sejam discutidas 
as inúmeras variáveis presentes neste campo. Uma de suas grandes 
virtudes é a abordagem de diferentes temas de forma dialética, deixando 
sempre um espaço para que o leitor realize suas próprias reflexões, servindo 
como estímulo para contribuições futuras. Trata-se de uma obra de valor 
inestimável para médicos de diferentes especialidades,estudantes de 
medicina e profissionais de saúde em geral”.

                                                                                                                    
Janice Lôbo Hulak
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A G E N D A

JULHO/2007

Promovido pela Associação Mineira de Medicina Psicossomática, aberto a 
todos os profissionais da área da saúde, terá início a partir de agosto deste 
ano, 2007, com duração de um ano o Curso em Psicossomática.
Para maiores informações, contatar Cláudia Mara, secretária da Associação 
Mineira de Medicina Psicossomática   no  e-mail: 

   ou   pelo  tel.: (31)9158-9999.

À partir de julho/2007, será possível realizar a leitura do número anterior da 
Revista da ABMP,através do site da ABMP. Neste site também estão 
acessíveis artigos, notícias,informes sobre as entidades regionais da ABMP, 
sites de busca(Google) e links de interesse na psicossomática. Visite nosso 
sitio eletrônico, sempre atualizado e com contato via “fale conosco”.
Site : 

Pós-graduação em Psico-oncologia - O renomado prof. Dr. José 
Schavelzon, pioneiro da Psico-oncologia está coordenando este curso à 
distância pelo instituto virtual ISALUD. Os interessados poderão obter 
informações através do endereço: 

AGOSTO/2007

19th WORLD CONGRESS ON PSYCHOSOMATIC MEDICINE
Québec City (Québec) Canada  -  26 a 31 de agosto de 2007

Informações : The international College of Psychosomatic Medicine 

SETEMBRO/2007

Simpósio de Atualização em Emergências Psiquiátricas
14 a 15 de setembro de 2007
Centro de Convenções Pompéia- S.Paulo,SP.
Informações: 

XI Encontro Nacional de Gestalt Terapia
VIII Congresso Nacional de Abordagem Gestaltica
25 a 29 de setembro de 2007
Rio Othon Palace  -  Rio de Janeiro, RJ.
Informações:  

claudiamaramanrique@terra.com.br

www.psicossomatica.org.br 

 distancia@isalud.org

http://www.icpm.org

www.blcongressoeventos.com.br

gestaltrj@globo.com
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OUTUBRO /2007

IV Simpósio de Psicossomática Psicanalítica
São Paulo, 26 a 28 de outubro de 2007  

Realização:
Curso de Psicossomática do Instituto Sedes Sapientiae

Organização: Détail Produções e Eventos
Para maiores informações entre em contato conosco:
e-mail: 
Tel./Fax (11) 30.51.22.85

NOVEMBRO/2007

A Travessia: Psicossomática, da Ciência e Tecnologia à Humanização
 de 15 a 18 de Novembro de 2007
Endereços:
Rua Panaçu, 76, Ipiranga
São Paulo - SP - CEP 04264-080
Telefone/fax:
(11) 3554-6223, (35) 3346-1864, (11) 76055360
E-mail: 

IV Congresso Latinoamericano de Psicologia da Saúde  -  Alapsa 2007
15 a 18 de novembro de 2007
São Paulo  Brasil
UNIP - Campus Indianópolis
Informações Preliminares:  

MAIO/2008

www.sedes.org.br/psicossomatica.htm

psicossomatica@sedes.org.br

abmpsulmineira@terra.com.br

alapsa2007@nelis.com.br
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ASSINATURAS

Os sócios quites da ABMP são, automaticamente, assinantes desta revista, 
recebendo-a regularmente, através da Regional de origem, desde que 
estejam com o cadastro atualizado. Para os não sócios da ABMP o valor da 
assinatura anual é de R$ 40,00 (Quarenta Reais), devendo ser preenchido o 
formulário abaixo e cumpridas suas determinações.

Nome: 

Endereço: 

E-mail: 

Tel.: (    )                            Fax: (    )                         Cel.: (    ) 

Instituição: 

Enviar este formulário preenchido e cheque nominal em favor da Associação 
Brasileira de Medicina Psicossomática para:
 Av. Consº Rosa e Silva, 258  -  CEP:52020-220  -  Recife  -  PE  
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XVI Congresso Brasileiro De Medicina Psicossomática
Tema: Violência, Saúde e Ética

De 01 a 04 de maio de 2008 - Recife - PE - Mar Hotel

Ficha de inscrição

Nome:
Nome para crachá:
Endereço:

Cidade:                                              CEP:                       Estado:         
Regional:
E-mail: 
Celular: (    )                    Fax: (    )                     Telefone: (    )
CPF / CNPJ:                                              Profissão:
Data do nascimento:       /       /              Reg.orgão/conselho:                             

Secretaria Executiva: CEJEM PROMOÇÕES E TREINAMENTO LTDA
Rua Gen. Americano Freire, 394/403 - Boa Viagem
Recife - PE - Brasil CEP: 51021-120
Fones: (81) 3465.8594 / 34665551 - Fax: (81) 3325.5015 
cejemeventos@cejem.com.br

Preencher o formulário e enviar com cheque cruzado e nominal a: Abmp - XVI congresso
Caixa Econômica Federal - Agência 0045-003  -  conta corrente 00.000.324-7

INVESTIMENTO

Até Dezembro de 2007 De Dez/2007 a Maio/2008

Prof.não sócio: R$ 380,00(    ) Prof.não sócio: R$ 420,00(    )
Prof.sóc.quites: R$ 350,00(    ) Prof.sócio quites: R$ 380,00(    )
Est. não sócios : R$ 170,00(    ) Est. não sócio: R$ 195,00(    )
Est. sóc.quites: R$ 140,00(    ) Est. sócio quites: R$ 160,00(    )

Os cursos pré-congresso (01/05/08) terão sua inscrição com valor mantido de R$ 
50,00(cinqüenta reais) por pessoa e por curso; aos inscritos no congresso o valor será 
abatido para R$ 30,00(trinta reais).
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A Revista da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática (ABMP) é órgão 

editorial oficial da ABMP. É uma publicação semestral, voltada para a divulgação 

científica de temas relevantes no campo da medicina psicossomática e áreas 

correlatas. 

Na seleção dos trabalhos para publicação, avalia-se a relevância do tema, a qualidade 

da metodologia científica utilizada, a originalidade, além da adequação às normas 

editoriais adotadas pela revista.

Os manuscritos enviados para publicação não podem infringir as normas éticas e as 

leis vigentes que regem os direitos autorais não devendo conter material  considerado 

ofensivo ou difamatório. Os conceitos emitidos nas publicações são da inteira 

responsabilidade do autor. Fica expressamente sabido e manifesto que os autores ao 

publicarem nesta Revista da ABMP, estarão, automaticamente, transferindo para ela o 

copyright.

Os artigos enviados podem ser redigidos em português, inglês e espanhol de autores 

de quaisquer centros científicos do Brasil e do exterior e devem se enquadrar em 

uma das diferentes categorias:

1. artigos originais: prospectivos, retrospectivos ou experimentais, contendo 

resultados de pesquisa clínica.

2. relatos de caso: acompanhados de  breve  revisão  do  assunto  e  metodologia 

pertinente.

3. artigos de revisão e atualização: incluindo síntese atualizada  de  assuntos  bem 

estabelecidos, com análise  crítica  e  sistematizada  da  literatura  consultada  e 

conclusões, podendo incluir meta-análises.

4. ensaios teóricos  e  reflexões:  sobre  temas  que  privilegiem práticas  e  a visão 

interdisciplinar em saúde.

5. resumo de teses: apresentadas e aprovadas nos últimos 12 meses.

6. resenha de livros: publicações relevantes na área de estudo, pesquisa e/ou da 

ideologia psicossomática ou de temas transdiciplinares.

7. cartas dos  leitores:  versando sobre matéria editorial ou não;  a  editoria poderá 

resumir  o  conteúdo  da  mesma,  mas  se  compromete  a manter os pontos 

principais ; no caso de crítica a trabalhos publicados,  a carta será enviada aos 

autores para que a resposta seja publicada conjuntamente.

Os artigos serão avaliados por dois ou mais pareceristas para os quais o(s) nome(s) 

do(s) autor(s) serão mantidos sob sigilo. Os artigos enviados para publicação não 

poderão ter sido publicados anteriormente, nem encaminhados simultaneamente 

para outra revista.

Os autores serão informados, por carta, do recebimento do trabalho e seu número de 

protocolo; em seguida receberão comunicado da aprovação ou não para publicação; 

os manuscritos aceitos condicionalmente, serão encaminhados aos autores para que 

sejam feitas as modificações necessárias e voltem ao processo de edição. Caso o 

atendimento às reformulações não for encaminhado até 90 dias após a sua 

solicitação, se considerará que os autores não têm mais interesse na publicação. A 

decisão sobre a data da publicação dos artigos aprovados dependerá do programa 

editorial estabelecido pela Revista da ABMP. O manuscrito submetido para publicação 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES
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deve vir acompanhado por uma carta de encaminhamento assinada por todos os 

autores, onde deve ficar explícita a concordância com as normas editoriais e com a 

transferência do copyright para a Revista, contendo o nome (s) completo(s) do(s) 

autor(es) .

FORMATO DO MANUSCRITO

Página de rosto: apresentar o título do trabalho em português e em inglês; 

nomes completos dos autores sem abreviaturas; nome da Instituição onde o 

trabalho foi desenvolvido, afiliação institucional dos autores; informações 

sobre auxílios recebidos, subvenções para a pesquisa e bolsa de estudo; 

nome, endereço, telefone e e-mail do autor para o qual a correspondência 

deverá ser enviada. 

2ª Página: Resumo: escrito em português, sem exceder 250 palavras, em 

parágrafo único digitado em espaço 1,5. Os resumos devem ser escritos em 

forma estruturada, incluindo os seguintes itens separadamente: 

contextualização, objetivo, método, resultados e conclusões. Na mesma 

página, incluir entre três a cinco palavras-chave. A Revista recomenda o uso 

do DeCS - Descritores em Ciências da Saúde, publicado pela Bireme, 

disponível no endereço: http://decs.bvs.br

3ª Página: Abstract: versão fiel do texto do resumo, acompanhado da 

tradução das palavras-chave (keywords).

Estrutura do artigo: deve se compor de: introdução, casuística e métodos, 

resultados, discussão, agradecimentos, referências bibliográficas. As 

referências devem ser numeradas por ordem de entrada no texto e listadas 

pelo número citado, devendo ser limitadas a 25 citações.

Nos relatos de caso, as seções casuísticas, métodos e resultados serão 

substituídos pela descrição do caso, mantendo as demais.

Tabelas, gráficos, desenhos e ilustrações deverão ser impressas em folhas 

separadas e numeradas seqüencialmente, em algarismos arábicos, 

conforme o aparecimento no texto e apresentar título e legenda. Só poderão 

ser aceitas figuras que permitam reprodução adequada e eventualmente 

será necessária outra apresentação do original. Se as figuras já tiverem sido 

publicadas, deverá constar a fonte na legenda da ilustração.

Abreviaturas e siglas devem ser precedidas do nome completo quando 

citadas pela primeira vez no texto.
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INFORMAÇÕES GERAIS

1. Os artigos deverão ser entregues em  três  cópias  em  papel  branco  A4  

e uma  cópia em disco;  deverão ser digitados em  programa Word,  fonte  

tipo  Arial 12, espaço 1,5cm, margens de 2cm, com extensão máxima de 20 

páginas de texto. 

Para relatos de caso, não ultrapassar 15 páginas.

2. Considerações éticas e legais: evite o uso de iniciais, nomes ou números 

de registros hospitalares dos pacientes. Um paciente não poderá ser 

identificado em fotografias, exceto com consentimento expresso, por 

escrito, acompanhado o trabalho original.

3. Estudos realizados no homem devem estar de acordo com os padrões 

éticos e com o devido consentimento livre e esclarecido dos participantes 

(Resolução 196/96 do CNS). 

4. Para as pesquisas em seres humanos, deve-se incluir a aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa devidamente registrada nos Centros de 

Pesquisa ou Instituição onde foi realizado o estudo.

5. A Revista se reserva o direito de não publicar trabalhos que não obedeçam 

a essas normas legais e éticas para a pesquisa em seres humanos.

6. A Revista não aceitará trabalhos com objetivos comerciais.

ENVIO DO MANUSCRITO

O material para publicação deverá ser encaminhado para:

Editoria da Revista da ABMP

Av. Cons° Rosa e Silva,258,  Espinheiro

Recife - PE.

CEP-52020-220
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